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III SESJA RADY GMINY VII KADENCJI
Dnia 22 grudnia 2014 r. w Sali konferencyjnej CIT Urzędu Gminy w Choczewie odbyła się III sesja Rady Gminy Cho-

czewo VII kadencji.
Na sesji obecnych było 13 radnych.
Na wniosek radnego Z. Szafoniego z porządku obrad (stosunkiem głosów 9 – za, 4 – przeciw) zdjęto podjęcie uchwa-

ły w sprawie wyrażenia zgody dokonania zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Choczewo a Skarbem Państwa 
– Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwa Choczewo.

Podczas sesji radni podjęli następujące uchwały:
1. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Choczewo.
2. Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok. (12 głosów za, 1 głos wstrzymujący się)
3. Uchwała w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunal-

nej w Choczewie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Choczewo. (13 – za)
4. Uchwała w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chocze-

wo. (13 – za)
5. Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 

Choczewo na lata 2014-2032”. (13 – za)
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Choczewo. (13 – za)

Porządek sesji ponadto obejmował m.in.: przyjęcie protokołów z poprzednich sesji, informacje Przewodniczącego 
Rady Gminy, informacje Wójta o działalności międzysesyjnej.

Po zakończonej sesji odbyło się spotkanie opłatkowe dla radnych i zaproszonych gości.
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IV SESJA RADY GMINY VIII KADENCJI
W dniu 14 stycznia 2015 r. w sali konferencyjno-wystawowej w Centrum Informacji Turystycznej w Choczewie od-

była się IV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Choczewo.
Na sesji obecni byli wszyscy radni.
Porządek sesji obejmował podjęcie jednej uchwały w sprawie wyrażenia zgody dokonania zamiany nieruchomości 

pomiędzy Gminą Choczewo a Skarbem Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwa 
Choczewo, która jednakże nie została przez radnych podjęta. (7 głosów za, 8 głosów przeciw)

Wszystkich zainteresowanych po szczegóły zapraszamy do Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) na stronie 
internetowej Gminy Choczewo www.choczewo.com.pl, gdzie udostępnione są wszystkie protokoły i uchwały.

Zapraszamy również do odwiedzania strony z relacjami z sesji Rady Gminy Choczewo:
https://www.youtube.com/channel/UCoNzVb1iUjIiYCnjLO3YHnw/videos

oraz profilu:
https://pl-pl.facebook.com/obiektywne.choczewo

Sprostowanie:
do informacji z I sesji Rady Gminy VII kadencji zamieszczonej w „Wieściach choczewskich” nr 12(177) grudzień 2014 

wkradł się błąd – na stanowisko Przewodniczącego Rady Gminy nie kandydował p. Grzegorz Kozłowski. Za błąd ser-
decznie przepraszamy!

INWESTYCJE W GMINIE CHOCZEWO
BOISKO ASFALTOWE

W roku 2014 zakończono prace mo-
dernizacyjne związane z boiskiem 
asfaltowym przy Zespole Szkół im. 
Unii Europejskiej w Choczewie. Pra-
ce te polegały na niwelacji całej 
powierzchni boiska (770 m2) i uzu-
pełnienie braków w nawierzchni. 
Ciekawostką może być fakt, iż jeden z 
boków wspomnianego boiska był ob-
niżony o 0,5 m. Dodatkowo zamon-
towano opory betonowe mające na 
celu zabezpieczyć nową nawierzch-
nię przed przemieszczaniem, a tym 
samym uszkodzeniem. Dodatkowo 
zakupiono cztery kompletne kosze 
do koszykówki. Planuje się (jeżeli po-
goda na to pozwoli), montaż owych 
konstrukcji do końca lutego 2015 
roku. Całość zadania pochłonęła 88 
tys. zł. Dzięki pozyskaniu środków 
zewnętrznych, udało się rozpocząć 
zadanie którego celem jest integracja 
i propagowanie zdrowego trybu życia 
wśród mieszkańców Gminy Chocze-
wo. W dalszej perspektywie, planuje 
się pozyskanie dodatkowych środ-
ków na prace związane z podniesie-
niem standardu boiska.

KANALIZACJA KUROWO – PRZEBEN-
DOWO

Wykonawca Drewa – Hydroinstal 
wszedł w ostatni etap prac związa-
nych z budową kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjno – tłocznej wraz z prze-
pompownią ścieków Kurowo – Prze-
bendowo. Większość prac ziemnych 
została już wykonana i pozostały je-
dynie drobne prace przygotowujące 
inwestycję do końcowego odbioru i 
uruchomienia systemu.

Ul. KUSOCIŃSKIEGO
Zarząd Drogowy dla Powiatu Puc-

kiego i Wejherowskiego wyłonił Wy-
konawcę na prace związane z przy-
gotowaniem ulicy Kusocińskiego 
w Choczewie. Na tym etapie, wspo-
mniany Wykonawca winien wyciąć 
część drzew w ciągu drogi. Po zakoń-
czeniu tego etapu, powinny rozpo-
cząć się dalsze działania związane 
już z remontem nawierzchni i upo-
rządkowaniem kanalizacji deszczo-
wej na tym odcinku drogi.

/D.P./
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PYTANIA DO WÓJTA
w.w.: Zainteresowanie mediów 

Gminą Choczewo wciąż duże. Nie-
dawno pobiliśmy krajowy rekord 
frekwencji wyborczej, teraz opinię 
publiczną ekscytuje temat strażac-
kiej remizy. Mówi się nawet, że to 
sprawa z kategorii „być albo nie 
być” dla choczewskiej jednostki 
OSP...

Wójt Gminy Choczewo Wiesław 
Gębka: Od 25 lat Ochotnicza Straż 
Pożarna w Choczewie korzysta z 
pomieszczeń należących do Nadle-
śnictwa Choczewo. Od bardzo daw-
na – jeszcze za poprzednich kadencji 
wójtów Z. Bieleninika, T. Gniazdow-
skiego i J. Michałowskiego – sta-
rano się te budynki i sąsiadujący z 
nimi teren pozyskać na rzecz Gminy 
Choczewo. Wraz z Zarządem OSP w 
Choczewie stworzyliśmy Program 
Rozwoju Straży Pożarnej dla Gminy 
Choczewo do 2021 r., czyli do ostat-
niego momentu rozdania z funduszy 
europejskich. Jednym z najważniej-
szych zadań określonych w Progra-
mie było przejęcie tej nieruchomości 
na rzecz OSP. Po wielu trudnościach 
proceduralnych udało się dopro-
wadzić to przejęcie do ostatniego 
etapu, jakim jest podjęcie uchwa-
ły Rady Gminy w sprawie zamiany 
tejże nieruchomości pomiędzy Gmi-
ną Choczewo a Skarbem Państwa 
– Państwowe Gospodarstwo Leśne 
Lasy Państwowe Nadleśnictwa Cho-
czewo na tereny torfowe przezna-
czone na zalesienie, nie nadające się 
pod zabudowę, niemające dojazdu, a 
będące obecnie własnością Gminy. 
Nieruchomości będące przedmiotem 
zamiany zostały wycenione według 
ustalonych procedur przez powoła-
nego przez Nadleśnictwo w trybie 
zapytania ofertowego niezależnego 
rzeczoznawcę, który rzetelnie ocenił 
wartość obydwu nieruchomości. Od 
strony formalnej wszystko zostało 
przygotowywane od momentu, w 
którym trzy lata temu Rada Gminy 
podjęła uchwałę w sprawie wyraże-
nia woli zamiany tych nieruchomo-
ści. Natomiast teraz, podczas III Se-
sji Rady Gminy okazało się, że radni 

z Klubu Radnych „Wspólna Gmina 
Choczewo” – G. Kozłowski, Z. Szafo-
ni, M. Cupryniak, J. Detlaff, S. Kro-
pidłowska, T. Lademan,  K. Waloch 
i Przewodniczący Rady B. Nowak nie 
wyrażają zgody na zamianę, gdyż 
uważają, że działki, które Gmina ma 
oddać są dużo więcej warte od tych, 
które ma przejąć i podważyli wycenę 
rzeczoznawcy w tej sprawie.

Dziwi mnie fakt, że ci sami radni, 
którzy będąc w minionych kaden-
cjach radnymi, popierali wówczas tę 
zamianę i do niej dążyli, czego jed-
nym z efektów było podjęcie przez 
nich uchwały o wyrażeniu woli tej 
zamiany, teraz opowiadają się prze-
ciwko niej. Jestem pewien, że wpływ 
na taką postawę tychże radnych ma 
fakt, że to ja obecnie sprawuję urząd 
wójta i te negatywne działania skie-
rowane są właśnie przeciwko mnie.

W tym przypadku nie pomogły 
nawet rzeczowe argumenty i wyja-
śnienia o zasadach i procedurach 
obowiązujących jednostki państwo-
we, które przedstawiał na spotkaniu 
z radnymi Zastępca Nadleśniczego 
Pan Paweł Januschewski.

Przykre jest to, że proces trwający 
tak długi czas, a mający na celu do-
bro całej Gminy, gdyż OSP Choczewo 
służy wszystkim jej mieszkańcom, 
został na tak zaawansowanym eta-
pie wstrzymany. Radni, którzy sprze-
ciwili się pozyskaniu tych nierucho-
mości dla Gminy, wyszli z nierealną 
propozycją budowy nowej strażnicy 
– garaży wraz z zapleczem, sfinan-
sowanej z pieniędzy uzyskanych ze 
sprzedaży gruntów gminnych prze-
znaczonych na zamianę. Jednak 
analizując sprzedaż gruntów gmin-
nych dokonaną przez ostatnie lata 
i obecny stan rynku nieruchomości 
można spodziewać się sprzedaży na-
wet na poziomie dużo niższym od 
wyceny. I to gruntów przeznaczo-
nych pod zabudowę, a nie terenów 
torfowych i podmokłych, jakimi wła-
śnie są tereny podlegające zamianie. 
Nie sądzę więc, by planowana przez 
tych radnych sprzedaż była w stanie 
w jakikolwiek sposób zrównoważyć 
koszt budowy nowej remizy.

w.w.: Układ sił politycznych w 
Radzie Gminy nie jest dla Pana ko-
rzystny. Opozycyjny Klub Radnych 
„Wspólna Gmina Choczewo” liczy 
osiem osób, a do tego Przewodni-
czący Rady B. Nowak jest także Pana 
zdeklarowanym przeciwnikiem. Z 

poparciem mniejszości Rady nieła-
two będzie realizować swój wybor-
czy program. A może udało się Panu 
uzyskać kompromis z całą Radą? 
Przecież cel dla władzy powinien 
być wspólny - dobro mieszkańców 
Gminy. Na pierwszych sesjach pa-
dły deklaracje współpracy...

Wójt W. Gębka: Już na samym po-
czątku tej kadencji spotkałem się z 
Przewodniczącym Rady Gminy. Pod-
czas tego spotkania p. Nowak złożył 
deklarację współpracy… I na tym się 
skończyło! Już III Sesja Rady Gminy 
VII kadencji pokazała, że tej współ-
pracy nie ma i była to obietnica bez 
pokrycia. Przewodniczący Klubu 
Radnych „Wspólna Gmina Chocze-
wo” przedstawił na tej sesji projekt 
uchwały w sprawie ustalenia wyna-
grodzenia Wójta Gminy Choczewo, 
a podczas głosowania był przeciwko 
swojej własnej propozycji.

Sprawa zamiany nieruchomości 
z Nadleśnictwem również udowad-
nia, że Klub Radnych „Wspólna Gmi-
na” chce jedynie pokazać swoją siłę 
i przewagę, a w swoich działaniach 
nie kieruje się dobrem mieszkańców.

Przebłyskiem nadziei na poprawę 
sytuacji w Radzie, może być zdarze-
nie z ostatniej sesji nadzwyczajnej, 
podczas której radny A. Małkowski 
wykazał się zdrowym rozsądkiem 
i kierując się interesem Gminy i jej 
mieszkańców zagłosował za podję-
ciem tej uchwały.

Jak więc widać, początek nowej 
kadencji, pomimo publicznych de-
klaracji o „zakopaniu topora wojen-
nego”, może wskazywać na to, że 
ciężko będzie przekonywać radnych 
z Klubu „Wspólna Gmina Choczewo” 
do podejmowania rozsądnych i słu-
żących całej Gminie decyzji.

Mam jednak nadzieję, że radni, 
którzy po raz pierwszy zasiedli w Ra-
dzie, w przyszłości będą kierować się 
jedynie własnym rozsądkiem i do-
brem wszystkich mieszkańców na-
szej Gminy.

w.w.: Wśród osób korzystają-
cych z usług opiekuńczych panuje 
niepokój związany z planowanym 
wprowadzeniem odpłatności za te 
usługi. Również osoby wykonujące 
te usługi obawiają się o swoją przy-
szłość. Zapowiadają się rewolucyj-
ne zmiany?

Wójt W. Gębka: W 2004 roku radni 
Gminy Choczewo podjęli uchwałę o 
odpłatności za usługi opiekuńcze, bo 
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wymagała tego ustawa. Poprzednia 
kierownik GOPS-U, p. B. Mrówczyń-
ska przez 10 lat, działając na szkodę 
Gminy, nie realizowała tej uchwa-
ły i nie pobierała ustalonych przez 
Radę Gminy opłat. Ujawnienie tego, 
zresztą przez przypadek, było jednym 
z powodów odwołania p. B. Mrów-
czyńskiej  ze stanowiska kierownika 
GOPS-u.

W najbliższym czasie radni podej-
mą nową uchwałę w sprawie odpłat-
ności za usługi opiekuńcze.  Posta-
nowiliśmy jednakże obniżyć stawki 
o połowę, tak, aby nie były one zbyt 
dokuczliwe dla osób korzystających z 
opieki i dostępne dla jak największej 
grupy potrzebujących. Będzie to więc 
odpłatność symboliczna, jednakże 
uzależniona od wysokości  docho-
dów podopiecznego. Wprowadzenie 
nowych obciążeń zawsze budzi spo-
łeczne niezadowolenie, ale zobowią-

zani jesteśmy do przestrzegania wy-
mogów ustawy. Inne gminy także 
stosują zasadę odpłatności. Sprawa 
jest dość zawiła, więc po podjęciu 
uchwały będziemy ją jeszcze szcze-
gółowo objaśniać.

w.w.: Przez pewien okres za-
przestano regularnego wydawania 
żywności w ramach Banku Żywno-
ści. Zapowiadał Pan, że pomoc ta 
powróci do dawnej formuły. Czy są 
już jakieś dobre wiadomości w tej 
sprawie?

Wójt W. Gębka: Na początku roku 
byłem z Panią A. Siemczuk w Banku 
Żywności w Słupsku, by zorientować 
się jak w świetle nowych przepisów 
będzie wyglądać dalsza współpraca 
Banku Żywności z Gminą Choczewo i 
KGW Starbienino. Przepisy dotyczące 
Programu Operacyjnego Pomoc Żyw-
nościowa 2014-2020 będą bardziej ry-

gorystyczne, szczególnie jeśli chodzi 
o kryterium dochodowe uprawniają-
ce do skorzystania z tej pomocy. Po-
mimo tych niedogodności, cieszę się 
że Bank Żywności po tak długiej prze-
rwie znowu rozpoczął swoją działal-
ność w naszej Gminie. Przerwa ta nie 
była spowodowana z winy ani Gmi-
ny, ani KGW Starbienino. To Rząd nie 
przygotował odpowiednich przepi-
sów i wystarczającej ilości pieniędzy 
na funkcjonowanie Banku Żywności 
w całej Polsce. Po rozmowach prze-
prowadzonych w Słupsku, mam na-
dzieję, że Bank Żywności, którego po-
moc jest bardzo ważnym elementem 
wsparcia wielu gospodarstw domo-
wych, będzie w naszej Gminie dzia-
łał jak dotychczas – sprawnie i bez 
zakłóceń z korzyścią dla wszystkich, 
którzy tej pomocy potrzebują.
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INFORMACJA O WYCINCE DRZEW I KRZEWÓW
12 stycznia 2015 r. Starosta Wejherowski wydał Decyzję OS Nr 15/2015 zezwalającą na usunięcie do 28 

lutego 2015 r. drzew i krzewów rosnących na działce stanowiącej własność gminną.
Chętnych do usunięcia wskazanych drzew i krzewów zapraszamy do Urzędu Gminy w Choczewie w 

celu uzyskania niezbędnego pozwolenia oraz wskazania drzew i działek, na których się one znajdują.

ZEBRANIA WIEJSKIE W GMINIE CHOCZEWO
 Od 21 stycznia 2015 r. odbywają się zebrania wiejskie, podczas których mieszkańcy wybierają sołtysów i 
rady sołeckie w sołectwach Gminy Choczewo.

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH
Lp. Sołectwo Termin I Termin II Miejsce Uwagi

1. Jackowo 16.02.2015
g. 18.00

16.02.2015
g. 18.30

Były sklep p. Bemka

2. Choczewko 17.02.2015
g. 17.30

17.02.2015
g. 18.00

Świetlica w Kurowie

3. Kopalino 19.02.2015
g. 17.30

19.02.2015
g. 18.00

Budynek zaplecza socjalnego dla 
boiska sportowego w Kopalinie

4. Ciekocino 23.02.2015
g. 17.30

23.02.2015
g. 18.00

Szkoła Podstawowa w Ciekocinie

5. Kierzkowo 24.02.2015
g. 17.30

24.02.2015
g. 18.00

Świetlica w Kierzkowie

6. Gościęcino 25.02.2015
g. 18.00

25.02.2015
g. 18.30

Sala gimnastyczna w Zwartowie Dowóz autobusem

7. Sasino 26.02.2015
g. 17.00

26.02.2015
g. 17.30

Budynek byłej szkoły w Sasinie

8. Słajkowo 02.03.2015
g. 17.30

02.03.2015
g. 18.00

Świetlica w Żelaznej 

POWITANIE NOWEGO ROKU
Tradycyjnie, jak od paru lat powitanie Nowego Roku odbyło się na placu przed Urzę-

dem Gminy w Choczewie.
Wspólna zabawa rozpoczęła się o godz. 23:00. Przyszła nie tylko młodzież, ale też 

starsi, rodzice z dziećmi oraz uczestnicy prywatnych przyjęć, aby wspólnie przywitać 
Nowy Rok.

O północy Wójt Gminy Wiesław Gębka oraz Sekretarz Robert Lorbiecki złożyli miesz-
kańcom noworoczne życzenia. Po północy odbył się efektowny pokaz fajerwerków.

PROJEKT SEEMORE W GMINIE CHOCZEWO
19 stycznia 2015 r. 

mieszkańcy mieli 
okazję spotkać się na 
warsztatach projektu 

SEEMORE zorganizowanych przez 
Pomorskie Stowarzyszenie Wspólna 
Europa - koordynatora projektu na 
terenie naszej gminy. Tym razem 
warsztaty dotyczyły założeń polityki 
parkingowej na terenie Gminy Cho-
czewo pod kątem zarówno potrzeb 

mieszkańców, jak i turystów odwie-
dzających te tereny.

Warsztaty dotyczyły również do-
tychczasowych osiągnięć Gminy 
Choczewo w realizacji projektu, a 
także jego głównych założeń, czyli 
zintegrowanego transportu publicz-
nego. Wśród osiągnięć gminy zna-
lazł się: nowy system oznakowania 
szlaków rowerowych, nowe mapy 
turystyczne, przeprowadzone wśród 

turystów i mieszkańców badania 
ankietowe, dyspensery do map, a na 
promocji projektu kończąc.

Spośród działań dodatkowych na-
leży wspomnieć o zwiększonej ilo-
ści połączeń komunikacyjnych za 
pośrednictwem Pomorskiej Komu-
nikacji Samochodowej. Dodatkowo 
podana została informacja o poten-
cjalnych lokalizacjach 3 parkingów 
rowerowych sponsorowanych przez 
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Pomorskie Stowarzyszenie Wspólna 
Europa w ramach realizacji projek-
tu, a także o docelowym powstaniu 
2 dużych stojaków rowerowych, przy 
najczęściej uczęszczanych przez tu-
rystów rowerowych przejściach na 
plażę, a dokładniej w miejscowo-
ściach Słajszewo, a także Lubiatowo.

Zmiany, które przyniósł projekt 
SEEMORE na terenie naszej gminy 
są na tyle zauważalne, że elemen-
tami projektu zainteresowały się 
także sąsiednie gminy. Niedawno 
otrzymaliśmy informację, że nasz 
nowy system oznakowania szlaków 
rowerowych najprawdopodobniej 
zaadoptuje u siebie Gmina Ustka, a 
także Główczyce. Mamy jednocześnie 
nadzieję, że w system ten włączy się 

więcej gmin ościennych, dzięki cze-
mu turyści wypoczywający w na-
szym regionie będą mogli poruszać 

się w znacznie łatwiejszy sposób.
/A.W./

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Szanowni Państwo,
W comiesięcznych spotkaniach 

chciałabym Państwu przybliżyć zakres 
działalności tutejszego ośrodka pomo-
cy społecznej.

W dniu 1 stycznia 2015 r. weszła w 
życie zmiana do ustawy z 4 kwietnia 
2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków 
dla opiekunów. Od 2015 r. wniosek 
o specjalny zasiłek opiekuńczy będą 
mogły składać nie tylko osoby, które 
zrezygnowały z zatrudnienia, by opie-
kować się osobą niepełnosprawną lecz 
również opiekunowie, którzy w ogóle 
nie podejmowali pracy. O przyznaniu 
prawa do zasiłku decyduje także kryte-
rium dochodowe, a zasiłek przysługu-
je, jeżeli łączny dochód rodziny osoby 
sprawującej opiekę oraz rodziny osoby 
wymagającej opieki w przeliczeniu na 
osobę nie przekracza kwoty 664,00 zł.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przy-
sługuje w wysokości 520,00 zł mie-
sięcznie. Osoba, nad którą sprawowa-
na będzie opieka musi legitymować 
się orzeczeniem o niepełnosprawności, 
łącznie ze wskazaniami: konieczności 
stałej lub długotrwałej opieki lub pomo-
cy innej osoby w związku ze znacznie 
ograniczoną możliwością samodziel-
nej egzystencji oraz konieczności stałe-
go współudziału na co dzień opiekuna 
dziecka w procesie jego leczenia, reha-
bilitacji i edukacji.

W tutejszym ośrodku został wdrożo-
ny system SEPI (zwany Samorządową 
Elektroniczną Platformą Elektronicz-
ną), który umożliwia wymianę infor-
macji oraz danych o osobach bezrobot-
nych i poszukujących pracy pomiędzy 
Powiatowym Urzędem Pracy a ośrod-

kiem pomocy społecznej. Od chwili 
wdrożenia systemu SEPI wydawanie 
zaświadczeń do ustalenia uprawnień 
do świadczeń z pomocy społecznej, 
świadczeń rodzinnych oraz dodatków 
mieszkaniowych dla ośrodków po-
mocy społecznej realizowane jest wy-
łącznie drogą elektroniczną. W prak-
tyce oznacza to, że klienci nie muszą 
przedkładać w tutejszym ośrodku za-
świadczeń potwierdzających posiada-
ny status z Powiatowego Urzędu Pracy 
w Wejherowie. Nie zwalnia to jednak 
klientów z obowiązku stawiania się w 
PUP w terminach wyznaczonych przez 
w/w urząd.

W grudniu 2014 r. rozpoczęła się re-
alizacja Programu Operacyjnego Po-
moc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) 
realizowanego w ramach Europej-
skiego Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym (FEAD). Jest to nowy 
program, który zastąpił realizowany 
wcześniej Program PEAD. Polegać on 
będzie na dostarczaniu najuboższym w 
Polsce pomocy żywnościowej w formie 
paczek lub posiłków. Dodatkowo wobec 
osób objętych programem realizowa-
ne będą różne działania towarzyszące, 
mające na celu włączenie społeczne. 
To ośrodek pomocy społecznej kwalifi-
kuje rodzinę do pomocy żywnościowej. 
Organizacje partnerskie mogą kwalifi-
kować do programu jedynie osoby bez-
domne, co oznacza iż w celu korzysta-
nia z pomocy żywnościowej należy w 
pierwszej kolejności skontaktować się 
z GOPS, który określa czy dana osoba 
spełnia przesłanki umożliwiające od-
bieranie żywności. Osoby, które wcze-
śniej nie korzystały z pomocy społecz-

nej mogą być kierowane do pomocy 
żywnościowej na podstawie oświad-
czenia o wysokości dochodów (wraz z 
dokumentami potwierdzającymi po-
siadany dochód) i spełnienia przesła-
nek zgodnie z ustawą o pomocy spo-
łecznej. Realizacja Podprogramu 2014 
będzie trwać do końca stycznia 2015 
r. Podprogram 2015 obejmie czas do 
końca lutego 2016 r. Pomoc w ramach 
PO PŻ  będzie trafiać do osób, spełnia-
jących przesłanki wg. art. 7 ustawy o 
pomocy społecznej, których dochód nie 
przekracza 150 % odpowiedniego kryte-
rium dochodowego uprawniającego do 
korzystania z pomocy społecznej: 1. do-
chód na osobę samotnie gospodarującą 
nie może przekroczyć kwoty - 813,00 zł, 
2. dochód na osobę w rodzinie nie może 
przekroczyć kwoty - 684,00 zł.

Do programu przystąpiło Koło Go-
spodyń Wiejskich w Starbieninie, któ-
re przy współpracy z tutejszym ośrod-
kiem w grudniu wydało żywność dla 
800 osób (255 rodzin) z terenu Gminy 
Choczewo.

Pragnę serdecznie podziękować soł-
tysom wsi, Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Choczewie za pomoc i wsparcie przy 
realizacji programu, a w szczególności 
KGW Starbienino.

Zapraszam do odwiedzenia naszej 
strony internetowej pod adresem www.
gops.choczewo.pl, która jest w trakcie 
opracowywania. W najbliższym czasie 
znajdą Państwo na niej niezbędne in-
formacje i aktualności z działalności 
ośrodka.

Danuta Karmazy
Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Choczewie



s. 7WIEŚCI CHOCZEWSKIE

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W CHOCZEWIE

eWUŚ od stycznia 2015 r.
Od 01.01.2015 r. zgodnie z nowymi 

przepisami NFZ osoby weryfikujące 
się w systemie eWUŚ „na czerwono”, 
czyli Fundusz nie potwierdza prawa 
do świadczeń opieki zdrowotnej fi-
nansowanych ze środków publicz-
nych, zostają w ciągu 3 miesięcy 

wyrejestrowani z listy lekarza Pod-
stawowej Opieki Zdrowotnej.

W związku z tym prosimy o zgła-
szanie się do Ośrodka Zdrowia celem 
sprawdzenia (weryfikacji) upraw-
nień i uzyskania informacji o dal-
szym postępowaniu w przypadku 

braku potwierdzenia uprawnień do 
świadczeń – „wyświetlenia się na 
czerwono”.

Elżbieta Wojciechowska
Kierownik GOZ

(CHUK)  PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA

Szanowny Pacjencie

Gminnego Ośrodka Zdrowia w Choczewie

Jeśli masz 35, 40, 45, 50 lub 55 lat

(czyli urodziłeś się w latach 1980, 1975, 1970, 1965, 1960)

ZGŁOŚ SIĘ DO PROGRAMU PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA

Program kierowany jest do osób, u których nie została rozpoznana choroba układu krążenia 
(nadciśnienie tętnicze, zawał serca, udar mózgu) i które nie korzystały z takiego programu w 
ciągu ostatnich 5 lat.

Świadczenia w ramach programu udzielane są BEZPŁATNIE I BEZ SKIEROWANIA.

Ze świadczeń mogą skorzystać osoby posiadające deklarację do lekarza POZ w Gminnym Ośrod-
ku Zdrowia w Choczewie.

Serdecznie zapraszamy od poniedziałku do piątku 

w godz. 11.00 do 17. 00 

Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na Świecie. Umieralność w 
Polsce z tego powodu jest największa w Europie. Celem programu jest zmniejszenie zachoro-
walności i umieralności na choroby układu krążenia, promocja zdrowego stylu życia, wczesne 
wykrywanie choroby u pacjentów z podwyższonym ryzykiem z powodu obciążeń genetycznych.
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GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY W CHOCZEWIE

KILKA SŁÓW O OŚWIACIE
Gmina Choczewo jest obecnie organem prowadzącym dla 1 przedszkola – Samorządowego Przedszkola w 

Choczewie, 1 szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi – Szkoły Podstawowej w Ciekocinie oraz Zespołu 
Szkół im. Unii Europejskiej w Choczewie, w skład którego wchodzą: szkoła podstawowa z oddziałami przedszkolnymi 
i gimnazjum.
Struktura organizacyjna placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Choczewo – wg danych 
gromadzonych w ramach Systemu Informacji Oświatowej na dzień 
30 września 2014 r.

Lp. Wyszczególnienie Liczba 
oddziałów

Liczba 
uczniów

Ilość uczniów w poszczególnych klasach
                                                          
Ilość 
etatów 
n-li

Ilość 
etatów 
admin.

Ilość 
etatów 
obsługi0 I II III IV V VI

1. Sam. Przedszkole Choczewo 2 50 25
4,88

0 1

2. SP Ciekocino 7 67 11 14 11 9 8 8 6 10,38 0 2

Razem 9 117 36 14 11 9 8 8 6 15,26 0 3
3. Zespół Szkół im. Unii Europ. 

w Choczewie 46,91 3
                    

18,5

Gimnazjum 9 201 0 73 68 60

Szkoła Podstaw. 16 303 63 45 47 55 53 47 56

Razem 25 567 63 118 115 115 53 47 56 46,91 3 18,5

4. Gminny Zespół Oświaty 4 0,25

Razem 62,17 4 0,25

Ogółem 34 684 99 132 126 124 61 55 62 62,17 7 21,75
  

Ogółem do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę uczęszcza 684 uczniów/wychowanków. 
Zatrudnionych jest nieco powyżej 62 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty), 7 pracowników administracyjnych 
oraz niespełna 22 pracowników obsługi (w przeliczeniu na pełne etaty).

Stan organizacji przedszkola  niepublicznego oraz niepublicznych punktów przedszkolnych funkcjonujących na 
terenie Gminy Choczewo – wg danych zgromadzonych w ramach Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 
września 2014 r. 

Lp. Wyszczególnienie Liczba 
oddziałów

Liczba 
uczniów*

1.
Przedszkole 

Niepubliczne Halina 
Chmiel

1 28

2.
Punkt Przedszkolny 
„Radosna Przystań” 

Zwartowo
1 8

3.
Punkt Przedszkolny 

„Mały Geniusz” 
Lublewko

1 16

Ogółem: 3 52

* Liczba uczniów objętych dotacją  ze środków budżetu Gminy

 Do przedszkola niepublicznego i niepublicznych punktów przedszkolnych uczęszcza obecnie 52 
wychowanków.
Gmina, jako organ prowadzący publiczne placówki oświatowe realizuje szereg zadań wynikających z ustawowych 
obowiązków gminy na rzecz uczniów i szkół. 
Jednym z podstawowych zadań realizowanych przez Gminę jest zabezpieczenie na odpowiednim poziomie środków 
finansowych na prowadzenie działalności szkół i przedszkoli, w tym na wyposażenie i zakup pomocy dydaktycznych. 
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Na doposażenie gminnych szkół i Samorządowego Przedszkola w pomoce dydaktyczne, w 2014 r. przeznaczono kwotę 
31.680 zł.

Ponadto, w lipcu 2014 r. rozliczono kwotę 97.995 zł pozyskaną w ramach realizowanego przez Gminę 
Choczewo/Gminny Zespół Oświaty w Choczewie, projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Projekt: 
„Pracujemy nad sobą – wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I – III szkół podstawowych Gminy 
Choczewo”. Jak sama nazwa mówi, projekt miał na celu wyrównanie szans edukacyjno – rozwojowych najmłodszych 
uczniów uczęszczających do klas I – III szkół podstawowych. W ramach pozyskanych środków zorganizowano i 
przeprowadzono zajęcia dodatkowe dla dzieci mających trudności w czytaniu i pisaniu oraz dla dzieci z trudnościami 
w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zorganizowano i przeprowadzono zajęcia logopedyczne dla dzieci z 
zaburzeniami rozwoju mowy, a także zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy. Ze środków 
pozyskanych z UE w ramach niniejszego projektu, zakupiono również wszelkiego rodzaju pomoce dydaktyczne i 
materiały edukacyjne dla szkół, zorganizowano i zrealizowano zajęcia rozwijające zainteresowania dla dzieci 
szczególnie uzdolnionych w naukach matematyczno-przyrodniczych.

Na rzecz działających w Gminie niepublicznych placówek oświatowych, Gmina zabezpiecza środki 
finansowe na udzielanie dotacji, o których mowa w art. 90 ustawy o systemie oświaty. W bieżącym miesiącu na ten 
cel przeznaczono ok. 17.500 zł, stosownie do wniosków organów prowadzących niepubliczne placówki oświatowe, 
złożonych w terminie do 30 września ubiegłego roku.
 Realizując obowiązki określone w art. 17 ww. ustawy oświatowej Gmina organizuje lub refunduje rodzicom 
wydatki związane z dowożeniem dzieci do szkół, w tym do szkół specjalnych. Obecnie wydatki te oscylują wokół 
kwoty 43.000 zł miesięcznie.
 W minionym roku kalendarzowym przeprowadzono prace remontowe w budynkach szkolnych. Wykonano 
drobne bieżące naprawy, jak i poważniejsze remonty, w celu zabezpieczenia obiektów, w których zlokalizowane są 
szkoły.
W Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w Choczewie przeprowadzono konserwację i malowanie dachu na budynku 
nowej szkoły – wartość przedsięwzięcia 51.577,91 zł. Natomiast w Szkole Podstawowej w Ciekocinie wymieniono 
rynny na budynku szkolnym – wartość prac wyceniono na kwotę 12.300 zł.
 Zgodnie z dyspozycją art. 90 b i art. 90 m ustawy o systemie oświaty, w ubiegłym roku kalendarzowym 
wspomagano uczniów w formie stypendiów i zasiłków szkolnych. Z tej formy wsparcia korzystali uczniowie szkół 
podstawowych, gimnazjów, jak również uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy zamieszkują na terenie Gminy 
Choczewo. Kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania pomocy wynosiło 456 zł netto na członka rodziny. 
Stypendia szkolne przyznawane były w kwocie: w pierwszym półroczu 2014 r.: od 230 zł do 350 zł, w drugim półroczu 
2014 r.: od 420 zł do 500 zł. Na powyższe zadanie wykorzystano dotację z budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w kwocie 136.000 zł  oraz 20% ze środków własnych Gminy, w wysokości 34.030 zł. Łącznie na ten cel wydatkowano 
170.030 zł.
 Inną formą wsparcia o charakterze pomocy materialnej była realizacja rządowego programu ”Wyprawka 
szkolna”. Ze wsparcia tego, we wrześniu ubiegłego roku skorzystało 81 uczniów. Na realizację zadania pozyskano i 
wykorzystano środki finansowe w kwocie 20.925,60 zł z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.
 Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych pracowników 
zamieszkałych na terenie Gminy Choczewo, Gminny Zespół Oświaty w Choczewie rozpatruje, zgodnie z dyspozycją 
art. 70b ustawy o systemie oświaty, wnioski pracodawców o zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników, 
którzy ukończyli przygotowanie zawodowe i zdali egzamin czeladniczy, lub egzamin potwierdzający uzyskanie 
kwalifikacji zawodowych. Na realizację powyższego zadania, w 2014 r. pozyskano dotację z Pomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w wysokości 94.877,49 zł, która została wypłacona wnioskodawcom, rekompensując im poniesione i 
udokumentowane wydatki na rzecz młodocianych pracowników.
 W 2014 r. wydatki oświatowe realizowano zgodnie z przyjętym planem finansowym. Wszelkie zobowiązania 
regulowane były terminowo, na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Wioletta Syrewicz
Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty w Choczewie

WYJAZD STUDYJNY COFRENTES w HISZPANII
W dniach 14-17 grudnia 2014 r. zo-

stał zorganizowany przez PGE EJ1 
wyjazd studyjny dla 15- tu przedsta-
wicieli z 3 gmin(Choczewo, Gniewino 
i Krokowa). PGE EJ1 zaprosiło osoby 
reprezentujące turystykę, budow-
nictwo, rolnictwo, łowiectwo, sa-
morząd. Miejscem docelowym była 
wizyta w elektrowni atomowej Co-
frentes, w Hiszpanii. Obiekt ten jest 
położony na prawym brzegu rzeki 
Julcar, z której czerpana jest woda do 
systemu chłodzenia - około 2 km na 
południowy - wschód od miejscowo-
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ści Cofrentes (liczba mieszkańców 
około 1000), 45 km od miejscowo-
ści Almansa (25 tys. mieszkańców) 
i około 100 km od Walencji (810 tys. 
mieszkańców).

Celem tego wyjazdu było przybli-
żenie przedstawicielom naszej spo-
łeczności lokalnej funkcjonowania 
takiej elektrowni oraz wpływu jej na 
mieszkańców z okolicy. Elektrownia 
ta powstała 30 lat temu i posiada je-
den reaktor BWR, czyli reaktor wod-
nowrzący - jest on najmocniejszym 
w Hiszpanii. Operatorem jej jest 
firma Iberdrola. Przez tez cały czas 
funkcjonowania nie odnotowano 
żadnej awarii.

Współorganizatorem byli przedsta-

wiciele sektora energetyki atomowej 
w Hiszpanii. Dzięki ich uprzejmości 
mieliśmy możliwość zobaczenia z 
bliska jak funkcjonuje elektrownia 
jądrowa i jak wpływa na życie lud-
ności, środowisko i rozwój małych 
przedsiębiorstw. Firma zarządzają-
ca elektrownią bardzo dba o wysoki 
poziom bezpieczeństwa. Mieliśmy 
możliwość wejść do pomieszczenia 
gdzie znajdował się działający pełną 
parą reaktor atomowy, oczywiście 
spełniając wszystkie procedury bez-
pieczeństwa. Wyjazd ten to nie tylko 
elektrownia ale także ludzie, którzy 
korzystają na tak dużej inwestycji. 
Spotkaliśmy się z lokalnymi samo-
rządowcami i przedsiębiorcami. 

Wójt Gminy Cofrentes Raul, przedsta-
wił nam jakie korzyści płyną lokali-
zacji takiej inwestycji na jego terenie. 
Na spotkanie zaprosił przedstawicieli 
dwóch firm przewozowych, którzy 
łącznie mają około 70 autobusów. Byli 
także przedstawicie turystyki, firmy 
budowlanej, myśliwi, właściciel re-
stauracji. Budżet tej 1-tysięcznej gmi-
ny wynosi 9 milionów euro, z czego 
7 milionów pochodzi z podatku od 
elektrowni. Pracuje tam na stałe 705 
osób, z czego 396 bezpośrednio zatrud-
nionych w Iberdroli i 309 w spółkach 
działających na terenie i na rzecz elek-
trowni. W czasie planowanych posto-
jów remontowo - konserwacyjnych 
zatrudnianych jest około 1000 dodat-
kowych osób. Podczas całego wyjaz-
du poznawaliśmy żyjących tam ludzi, 
kulturę i lokalne jedzenie. Jednym 
z punktów odwiedzin była winnica 
Piqueras w miejscowości Almansa. 
Rocznie przerabiają około miliona ton 
winogron z okolicznych winnic. Ostat-
nim punktem wyjazdu była Walencja, 
gdzie spotkaliśmy się z przedstawicie-
lami Hiszpańskiego Forum Nuklear-
nego, a w godzinach popołudniowych 
zwiedzanie miasta.

Podsumowując cały wyjazd można 
powiedzieć że elektrownia ma duży 
wpływ na okolicę. Bardzo chcieliby-
śmy podziękować PGE EJ1 za ten wy-
jazd studyjny, który był zorganizowany 
na najwyższym poziomie. Możliwość 
przyjrzenia się z bliska pracy elek-
trowni i życiu ludzi w jej najbliższym 
otoczeniu, z pewnością zweryfikowa-
ła spojrzenie uczestników wyjazdu na 
problem energetyki jądrowej.

/R.L./

„WYGINAM ŚMIAŁO CIAŁO”, CZYLI KGW NA SCENIE
Turniej Kół Gospodyń Wiejskich na 

stale wpisał się już w kalendarz wy-
darzeń kulturalnych powiatu wejhe-
rowskiego. W sobotę, 17 stycznia, na 
scenie sali Centrum Kultury w Gnie-
winie już po raz szesnasty w szranki 
stanęły przedstawicielki siedmiu Kół 
(Bolszewo, Brzeźno Lęb., Kętrzyno, 
Luzino, Perlino, Przetoczyno i Sasi-
no). Panie rywalizowały w trzech 
konkurencjach scenicznych (moda, 
taniec, śpiew), a także kulinarnej i 
edukacyjnej. Licznie zgromadzeni 
widzowie byli świadkami wspania-
łych występów dobrze przygotowa-
nych pod względem artystycznym, 
scenicznym, a także scenograficz-
nym. Godna podziwu jest pomy-
słowość, wiedza i wykonanie regu-

laminowych zadań postawionych 
przed uczestniczkami. Wystąpienie 
przed wypełnioną po brzegi salą nie 
jest łatwą sztuką i wymaga nie lada 
odwagi, ale przede wszystkim umie-

jętności i perfekcyjnego wykonania. 
Wśród widzów zasiadło wiele oso-
bistości na czele z p. Gabrielą Lisius 
- Starostą Wejherowskim. Zespoły 
były wspomagane przez swoich kibi-
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ców, którym zazwyczaj przewodzili 
wójtowie poszczególnych gmin po-
wiatu wejherowskiego. Nie zabrakło 
także na sali przedstawicieli organi-
zatorów oraz sponsorów Turnieju, a 
wśród nich obecny był dyrektor Po-
morskiego Ośrodka Doradztwa Rol-
niczego Aleksander Mach, zastępca 
dyrektora ARiMR w Gdyni Stanisława 
Bujanowicz, prezes Wojewódzkiego 
Związku Kółek i Organizacji Rolni-
czych Piotr Hałuszczak, także dorad-
cy rolniczy oraz niektórzy sołtysi, 
radni i działacze społeczni z całego 
powiatu. Imprezę prowadził jak zwy-
kle błyskotliwy i dowcipny  dyrektor 
Muzeum i Piśmiennictwa w Wejhe-
rowie Tomasz Fopke w towarzystwie 
i przy doskonałym merytorycznym 
wsparciu Pani kierownik Biura Po-
wiatowego Ośrodka Doradztwa Rol-
niczego Hanny Rocławskiej.

Jury ustalając werdykt musiało 
się nieźle napracować, bo poziom 
występów i prac był niezwykle wy-
równany. Z opinii stałych uczest-
ników Turnieju wynika, że poziom 
artystyczny ciągle się podnosi i co-
rocznie uczestnicy wnoszą nowe 
wartości do swoich przedstawień. 
Ostatecznie jury ogłosiło swą jedno-
głośną decyzję i Grand Prix Turnieju 
przyznało zespołowi KGW z Brzeźna 
Lęborskiego. Najważniejszą nagrodą, 
poza innymi rzeczowymi, jaką ze-
spół otrzymał jest nominacja do re-
prezentowania powiatu w Turnieju 

Wojewódzkim. KGW Perlino zdoby-
ło nagrodę za „sałatkę z rodzimych 
owoców i warzyw”, KGW Kętrzyno 
za „widokówkę mojej miejscowości”, 
KGW Przetoczyno za „piosenkę z in-
scenizacją pt. DŻENDER, KGW Luzino 
za pokaz mody ”w biało-czerwonym 
jest mi do twarzy”, KGW Bolszewo za 
„taniec współczesny”, a KGW Sasino 
uhonorowane zostało nagrodą za 
„ogólny wyraz artystyczny”. Nagro-
dy zespołom wręczała Pani Starosta, 
a także włodarze poszczególnych 
gmin. Paniom z Sasina kwiaty, upo-
minki oraz gratulacje złożyli: Wójt 
Wiesław Gębka, Sekretarz Gminy Ro-

bert Lorbiecki oraz Przewodniczący 
Rady Gminy Bronisław Nowak.

Organizatorzy przygotowali dla 
wszystkich poczęstunek, a także do-
datkową atrakcję w postaci zawo-
dów kręglarskich, w których bezkon-
kurencyjne okazały się panie z KGW 
Bolszewo.

Serdecznie gratulujemy dzielnym 
kgw-uszkom z Sasina, które już ko-
lejny raz reprezentują naszą Gminę 
na tym Turnieju. Może za ich przy-
kładem pójdą także inne Koła działa-
jące na terenie Gminy? Zachęcamy.

Krzysztof Łasiński

OBOWIĄZEK UMIESZCZANIA TABLICZKI Z NUMEREM DOMU 
SPOCZYWA NA WŁAŚCICIELACH NIERUCHOMOŚCI

Na podstawie art. 47 b ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2010 
r. Nr 193 poz. 1287 z późn. zm.) informujemy, że właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty 
uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek 
umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym, 
nazwą ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw – 
nazwę miejscowości.

W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym 
umieszcza się na ogrodzeniu.

Zgodnie z art. 64 § 1 Kodeksu wykroczeń kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem 
nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym 
stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega 
karze grzywny do 250 złotych.

Prawidłowe oznakowanie posesji numerem porządkowym ma istotne znaczenie dla usprawnienia działań 
wszystkich podmiotów, dla których łatwość identyfikacji domów jest niezwykle ważna dla ratowania życia i 
zdrowia, a także zapewnienia bezpieczeństwa obywateli.

Brak tabliczek lub ich nieczytelność powoduje utrudnienia w lokalizacji adresu i w sposób znaczący 
utrudnia pracę służb ratunkowych, co może doprowadzić do opóźnień akcji ratujących życie, zdrowie, mienie. 
Brak oznaczenia nieruchomości tabliczkami z numerem domu znacznie utrudnia i prowadzi również do 
problemów z odbiorem odpadów komunalnych – co sygnalizuje podmiot odbierający odpady komunalne z 
terenu gminy.

W związku z powyższym prosi się o niezwłoczne dopełnienie obowiązku umieszczenia w widocznym miejscu 
tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.
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PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW

Punkt będzie czynny w godzinach od 09.00 do 14.00, przed Urzędem Gminy Choczewo, w dni wyznaczone w 
harmonogramie (aby skorzystać z punktu należy okazać dokument potwierdzający zamieszkiwanie na terenie 
gminy np. dowód osobisty, umowa najmu, potwierdzenie dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi). Wykonawca może odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli ich rodzaj i ilość wskazują na to, że nie 
powstały one w gospodarstwie domowym.

W PUNKCIE SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW (PSZOK) można oddać:
−	 Odpady niebezpieczne tj.: chemikalia (farby, lakiery, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin), leki, 

akumulatory, świetlówki, zużyte kartridże i tonery, przepracowany olej,
−	 Odpady zielone,
−	 Meble domowe (stoły, szafy, krzesła, sofy, fotele itp.),
−	 Elementy wyposażenia mieszkań (dywany, wykładziny, materace, pierzyny),
−	  Meble ogrodowe (drewniane i z tworzyw sztucznych), 
−	 Sprzęt sportowy, dużych rozmiarów zabawki dla dzieci, wózki i chodziki dziecięce, 
−	 Urządzenia sanitarne (wanny, muszle, zlewozmywaki), 
−	 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki, lodówki, mikrofalówki, telewizory, komputery itp.),
−	 Stolarka okienna i drzwiowa,
−	 Zużyte opony.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW PSZOK (SOBOTA): 
MIESIĄC / 2015r. DZIEŃ MIESIĄC / 2015r. DZIEŃ

Styczeń 17 Lipiec 11; 25
Luty 14 Sierpień 8; 22

Marzec 14 Wrzesień 12; 26
Kwiecień 11; 25 Październik 10

Maj 9; 23 Listopad 14
Czerwiec 13; 27 Grudzień 12

Ponadto odpady wielkogabarytowe (tj. meble, urządzenia sanitarne itp.), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
oraz zużyte opony można oddać podczas tzw. wystawek organizowanych 2 razy w roku w okresie od 15 kwietnia do 
30 maja oraz od 1 września do 15 października.

OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE

Urząd Gminy Choczewo przypomina o upływającym w dniu 15 STYCZNIA 2015 r. terminie zapłaty za odpady, za 
miesiąc STYCZEŃ.

UWAGA: wpłat należy dokonywać bez wezwania (tj. nie będą wystawiane faktury ani rachunki), zgodnie z 
zadeklarowaną kwotą, do 15 dnia każdego miesiąca z góry.

Należy również pamiętać o uregulowaniu zaległości w opłacie za odbiór odpadów za 2013 i 2014 rok.

Zmiany deklaracji dokonujemy w przeciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych określonych w 
deklaracji. Korekty deklaracji może dokonać wyłącznie osoba, która złożyła pierwszą deklarację. Prosimy o bieżące 
zgłaszanie narodzin dzieci oraz zgonów. Przypominany, opłata za odpady tyczy się osób faktycznie zamieszkujących 
daną nieruchomość, a nie osób zameldowanych. 

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na rachunek Urzędu Gminy Choczewo, 
prowadzony przez Kaszubski Bank Spółdzielczy w Wejherowie Oddział Choczewo na  nr rachunku 72 8350 0004 2600 
0185 2000 0150.

Na dokumencie wpłaty należy podać dane osoby składającej deklarację, adres nieruchomości (dla której składana 
była deklaracja). W tytule wpłaty należy wpisać: opłata za odpady za okres ….. . Opłatę należy uiścić w wysokości 
podanej w deklaracji. Przypominamy, że jest ona zależna od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość. 
Miesięczna stawka opłaty za odbiór śmieci w gminie Choczewo wynosi 8,00 zł od osoby, jeśli odpady są segregowane 
i 16,00 zł w przypadku braku segregacji.

Informujemy, iż możliwe jest dokonywanie opłaty za okres z góry np. dokonywanie wpłat w formie kwartalnej, 
bądź na pół roku. W takim przypadku ważne jest dokładne opisanie w tytule wpłaty okresu za jaki dokonywana jest 
wpłata.

W przypadku niezapłacenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wypełniona przez Państwa 
deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest podstawą do wystawienia tytułu 
wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 
(Dz. U. z 2012 r., poz. 1015).



s. 13WIEŚCI CHOCZEWSKIE

H
ARM

O
N

O
GRAM

  W
YW

O
ZU

 O
D

PAD
Ó

W
 K

O
M

U
N

ALN
YCH

 Z ZABU
D

O
W

Y W
IELO

RO
D

ZIN
N

EJ 

 Z TEREN
U

 GM
IN

Y CH
O

CZEW
O

 N
A 2015 RO

K
 

Rejon
Rodzaj odpadów

I
II

III
IV

V
VI

VII
VIII

IX
X

XI
XII

CH
O

CZEW
O

:


	

Pucka 10A-B

	

Pucka 12A-B

	

Pucka 14A-B

	

Pucka 16 A-B

	

W
ojska Polskiego 3A-B


	

W
ojska Polskiego 5A-B

O
D

PAD
Y

ZM
IESZAN

E

(w
torek)

  5132027

3102724

310172431

7142128

5121926

29162330

7142128

4111825

18152229

6132027

3101724

18152229

O
D

PAD
Y

SEGREGO
W

AN
E

Plastik, m
etale, 

m
akulatura, 

opakow
an

ia 
w

ielom
ateriałow

e

(piątek)

91623

61320

61320

31024

81529

12 

1926

31024

7 1428

41125

2 923

6 

1327

41118

Szkło 

(pon
iedziałek)

19
16

16
20

18
22

20
17

21
19

16
21

Pośw
iąteczn

a zbiórka drzew
ek ch

oin
kow

ych

M
ieszkańcy 

zabudow
y 

jednorodzinnej 
m

ogą 
w

ystaw
iać 

drzew
ka 

choinkow
e, 

przy 
pojem

nikach 
na 

odpady 
kom

unalne, w
 dzień odbioru zm

ieszanych  odpadów
 kom

unalnych.  W
 przypadku zabudow

y w
ielorodzinnej choinki 

będą odbierane z w
iat śm

ietnikow
ych. Odbierane będą jedynie drzew

ka naturalne, sztuczne choinki św
iąteczne 

należy oddać przy zbiórce odpadów
 w

ielkogabarytow
ych, bądź w

 PSZOK.



s. 14 nr 1 (178), styczeń 2015

H
ARM

O
N

O
GRAM

 W
YW

O
ZU

 ZM
IESZAN

YCH
 O

D
PAD

Ó
W

 K
O

M
U

N
ALN

YCH
 Z GO

SPO
D

ARSTW
 

D
O

M
O

W
YCH

 Z TEREN
U

 GM
IN

Y CH
O

CZEW
O

 N
A RO

K
 2015 – h

arm
on

ogram
y dla 

poszczególn
ych

 rejon
ów

 dostępn
e są n

a storn
ie gm

in
y Ch

oczew
o w

 zakładce 
„GO

SPO
D

ARK
A O

D
PAD

AM
I”

Rejon
D

zień
I

II
III

IV
V

IV
VII

VIII
IX

X
XI

XII

I
Lublew

o, Lublew
ko , Starbienino, Ch

oczew
o:

Pucka, Pierw
szych Osadników

, W
ojska Polskiego, Piw

na , 
Szkolna, Kow

alew
skiego, Krótka, Bałtycka

w
torek

5
 - 

pon,

20

3,17
3,17

7,21
5,19

2,16
7,21

4,18
1,15

6,20
3,17

1,15

II

Łętow
o, Łętów

ko, Słajkow
o, Gardkow

ice, Karczem
ka 

Gardkow
ska,

Ch
oczew

o:

Chm
ielna, Kusocińskiego, Kościuszki, Prusa, Reym

onta, 
M

ickiew
icza, Konopnickiej, M

atejki, Ogrodow
a, Łąkow

a, 
Łow

iecka, Lisia, Różana, Św
ierkow

a, Osada Leśna

w
torek

13,27
10,24

10,24
14,28

12,26
9,23

14,28
11,25

8,22
13,27

10,24
8,22

III
Żelazno, Kurow

o, Przebendow
o, Przebendów

ko, Borkow
o, 

Borków
ko, Zw

artow
o, Zw

artów
ko, Zw

arcienko, Gościęcino
środa

7,21
4,18

4,18
1,15

6,20
3,17

1,15
5,19

2,16
7,21

4,18
2,16

IV
Lubiatow

o, Kopalino, Kierzkow
o, Karczem

ka Kierzkow
ska, 

Osieki Lęborskie, Choczew
ko

środa
14,28

11,25
11,25

8,22
13,27

10,24
8,22

12,26
9,23

14,28
10 – w

t,

25
9,23

V
Osetnik (Stilo), Sasino, Ciekocino, Ciekocinko, Słajszew

o, 
Słajszew

ko, Biebrow
o, Jackow

o
czw

artek
8,22

5,19
5,19

9,23
7,21

11,25
2,16

6,20
3,17

1,15
5,19

3,17



s. 15WIEŚCI CHOCZEWSKIE

H
ARM

O
N

O
GRAM

 O
D

BIO
RU

 O
D

PAD
Ó

W
 SELEK

TYW
N

IE ZBIERAN
YCH

 Z TEREN
U

 GM
IN

Y

( w
orki żółte , w

orki zielon
e )

Rejon
Rodzaj odpadu/ dzień

I
II

III
IV

V
IV

VII
VIII

IX
X

XI
XII

I

Lublew
o, Lublew

ko, Starbienino, Łętow
o, 

Łętów
ko, Słajkow

o, Gardkow
ice, Karczem

ka 
Gardkow

ska, Żelazno, Kurow
o, Przebendow

o, 
Przebendów

ko, Borkow
o, Borków

ko, Zw
artow

o, 
Zw

artów
ko, Zw

arcienko, Gościęcino

żółte (piątek)
23

20
20

10,24
15,29

12,26
10,24

14,28
11,25

23
27

18

zielon
e (pon

iedziałek)
-

23
-

27
-

29
-

24
-

26
-

28

II
Choczew

o, Choczew
ko

żółte(pon
iedziałek)

19
16

16
6,20

4,18
8,22

6,20
3,17

7,21
19

16
21

zielon
e(pon

iedziałek)
-

16
-

20
-

22
-

17
-

19
-

21

III

Osetnik (Stilo), Sasino, Ciekocino, Ciekocinko, 
Słajszew

o, Słajszew
ko, Biebrow

o, Lubiatow
o, 

Kopalino, Jackow
o, Kierzkow

o, Karczem
ka 

Kierzkow
ska, Osieki Lęborskie

żółte

(piątek)
9

`6
6

3,17
8,22

5,19
3,17

7,21
4,18

9
13

11

zielon
e (pon

iedziałek)
-

9
-

13
-

15
-

10
-

12
-

14

U
W

AGA:       U
sytuow

anie pojem
nika określa  Regulam

inu utrzym
ania czystości i porządku na terenie Gm

in
y Ch

oczew
o i w

 przypadku, 
gdy brak jest m

iejsca um
ożliw

iającego bezpośredni dojazd pojazdu przeznaczonego do odbioru odpadów
 na posesji, pojem

niki i w
orki z 

odpadam
i kom

unalnym
i pow

inny być ustaw
ione przed posesją przy kraw

ędzi jezdni, najw
cześniej na jeden dzień przed term

inem
 odbioru. 

Odbiór odpadów
 odbyw

ać się będzie w
 godzinach od 6:30 do 20:00. 

W
ykon

aw
ca: Przedsiębiorstw

o W
ielobran

żow
e „AGO

RA-1” Sp. z o.o. w
 Lęborku 

kon
takt : 59/862-24-18, REM

O
N

D
IS Sp. z o.o. O

ddział Lębork.



s. 16 nr 1 (178), styczeń 2015

Tą drogą pragnę wyrazić podziękowania dla 
wszystkich, którzy uczestniczyli w pogrzebie mojej 

Mamy,

Antoniny Pałysińskiej-Konczak.

Serdeczne Bóg zapłać za modlitwy, kwiaty i słowa 
pociechy.

Syn z Rodziną

Dziękujemy Wszystkim, którzy uczestniczyli w 
nabożeństwie pogrzebowym oraz w modlitwach 

różańcowych

ś.p. Katarzyny Wójcickiej

Pogrążona w smutku rodzina
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AKTYWNE FERIE
Zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież
do aktywnego spędzenia ferii zimowych

 na terenie Gminy Choczewo
w programie:

2 - 6 luty Zespół Szkół w Choczewie zaprasza na wspólne wyjazdy do kina oraz na basen
4 lutego w godz. od 9:00 do 11:00 zapraszamy do udziału w mini warsztatach naukowych przygotowanych 

przez PGE EJ1 w Zespole Szkół w Choczewie
9 – 13 luty Stowarzyszenie Huzar Choczewo zaprasza do udziału w różnych zmaganiach sportowych na tere-

nie Gminnych Obiektów Sportowych
Codziennie w godz. 11:00 – 13:00 zapraszamy do Gminnej Biblioteki Publicznej w Choczewie na różnego ro-

dzaju warsztaty oraz turnieje z nagrodami

STRAŻACY INFORMUJĄ
Drodzy mieszkańcy,

w związku z nieoczekiwaną sytuacją 
mającą miejsce w ostatnich dniach, 
chcielibyśmy Państwu wyjaśnić kilka 
rzeczowych i prawdziwych informa-
cji związanych z zamianą gruntów z 
Nadleśnictwem Choczewo. A więc od 
początku:

Obiekt, w którym stacjonują pojazdy 
i sprzęt strażaków OSP Choczewo zaj-
mujemy już od początku lat 90. Przez 
ten okres kolejni włodarze naszej 
gminy wraz z Radnymi Rady Gminy 
Choczewo nakreślili pewien kieru-
nek działań, który przez okres prawie 
ćwierć wieku kontynuowaliśmy do 
dnia dzisiejszego. Wydawałoby się, 
że przez ten okres działania związa-
ne z pozyskaniem obiektów na rzecz 
OSP Choczewo były głównym i prio-
rytetowym celem. Pomimo, iż po kil-
ku nieudanych próbach pozyskania 
obiektów przez poprzednich Włodarzy 
Gminy Choczewo, z uwagi na to, iż 
przepisy prawa nie pozwalały na po-
zyskanie obiektów z zasobów Nadle-
śnictwa Choczewo, w roku 2012 spra-
wy nabierają przyspieszenia i dzięki 
mozolnej pracy pracowników Nadle-
śnictwa Choczewo oraz pracowników 
Urzędu Gminy Choczewo sporządzona 
zostaje kompletna dokumentacja. Po-
zyskanie obiektów przez Gminę Cho-
czewo zgodnie z przepisami prawa ma 
polegać na zamianie nieruchomości 
na tereny leśne lub przeznaczone pod 
zalesienie będące własnością Gminy 
Choczewo. W drodze zapytania ofer-
towego zostają wyłonieni niezależni 
rzeczoznawcy, którzy wyceniają nie-
ruchomości oraz grunty. Do zamiany 
z Nadleśnictwem Choczewo zostaje 
wyznaczone 16 ha gruntów znajdują-
cych się w miejscowości Stilo, trzeba 
tutaj nadmienić, iż grunty przezna-

czone do zamiany to torfowiska oraz 
bagna wzdłuż rzeki Chełst. Brak moż-
liwości dojazdu, ukształtowanie tere-
nu, pokłady torfu i stojąca woda na 
wyznaczonych gruntach oraz bardzo 
duże zakrzewienie powoduje, iż teren 
ten jest mało atrakcyjny i jego wartość 
pieniężna zostaje wyceniona na nie-
wielką.

Na koniec roku 2014, gdy wydawa-
łoby się, iż sprawa zamiany gruntów 
z Nadleśnictwem Choczewo zostanie 
już sfinalizowana, nagle Radni Klubu 
„Wspólna Gmina Choczewo” (Detlaff 
J., Kozłowski G., Szafoni Z., Nowak B., 
Waloch K., Cupryniak M., Kropidłow-
ska S., Lademan T.) zaczynają pod-
ważać sporządzoną dokumentację i 
podczas II Sesji Rady Gminy Choczewo 
VII kadencji zdejmują punkt z obrad, a 
na kolejnej w dniu 14.01.2015 r. głosują 
przeciwko zamianie.

Niestety ta decyzja Radnych Klubu 
„Wspólna Gmina Choczewo” stawia 
Nas strażaków ochotników w bardzo 
niekomfortowej sytuacji, ponieważ 
Nasza obawa przed utratą „domu” - 
remizy jest coraz bardziej realna. Ma-
jąc na uwadze, iż utrata obiektu, gdzie 
stacjonują nasze pojazdy i sprzęt może 
wiązać się z obniżeniem gotowości 
operacyjnej Naszej jednostki, a co za 
tym idzie możliwość niesienia pomo-
cy przez Nas strażaków ochotników 
może ulec gwałtownej zmianie na 
gorsze.

W związku z powstałą sytuacją do-
chodzą do nas również głosy, iż Rad-
ni Klubu „Wspólna Gmina Choczewo” 
będą próbowali swoimi decyzjami 
zniszczyć Nasz Plan działań inwesty-
cyjnych na lata 2014-2021 (m.in. zaku-
py samochodów do OSP Słajszewa i 
OSP Sasina oraz budowy i moderniza-
cje remiz OSP) określony w PROGRAMIE 
WSPIERANIA INICJATYW LOKALNYCH 

W RAMACH SPONSORINGU I REKLA-
MY Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA PO-
WSZECHNEGO I OBRONY LUDNOŚCI NA 
OBSZARZE GMINY CHOCZEWO „OCHOT-
NICZE STRAŻE POŻARNE” sporządzone-
go w lipcu 2014 roku, powodując tym 
samym brak możliwości rozwoju po-
zostałych jednostek.

Takie działania spowodują zniszcze-
nie tak ważnego dla Gminy Choczewo 
sytemu bezpieczeństwa, jakim są jed-
nostki OSP na terenie Naszej małej oj-
czyzny, który od czasów powojennych 
skutecznie chronił Naszych miesz-
kańców.

W związku z powyższym, My stra-
żacy ochotnicy jednostek OSP z terenu 
gminy Choczewo niosący pomoc na co 
dzień Naszym mieszkańcom i nie tyl-
ko, zwracamy się do państwa z niety-
powym apelem o wsparcie i pomoc w 
tak ciężkim okresie.

Przed Nami kolejna Sesja w dniu 
29.01.2015 r., na której będzie poddana 
prawdopodobnie pod głosowanie ko-
lejny raz uchwała o zamianie gruntów 
z Nadleśnictwem Choczewo. Mamy 
nadzieję, iż Radni Klubu „Wspólna 
Gmina Choczewo” zagłosują według 
własnego sumienia i nie stawiając 
bezpieczeństwa mieszkańców Naszej 
gminy na ostrzu noża zagłosują za 
przyjęciem tej uchwały oraz potwier-
dzą przychylność dla naszego PROGRA-
MU rozwoju jednostek OSP na terenie 
gminy Choczewo i poprą zakup nowe-
go pojazdu gaśniczego dla jednostki 
OSP Słajszewo, która posiada 37 letnie-
go wysłużonego Stara 244 GBA.

PROSIMY MIESZKANCÓW GMINY 
CHOCZEWO O POPARCIE NASZEGO 

APELU

Zarząd Oddziału Gminnego
ZOSP RP w Choczewie
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APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY CHOCZEWO 
O POMOC DLA STRAŻAKÓW JEDNOSTKI

OSP CHOCZEWO
Drodzy mieszkańcy gminy Chocze-

wo oraz sympatycy i miłośnicy po-
żarnictwa,

podczas Sesji Rady Gminy Chocze-
wo w dniu 14.01.2015 r. dokonał się 
czarny scenariusz dotyczący pozy-
skania obiektów, gdzie stacjonują 
pojazdy OSP od Nadleśnictwa Cho-
czewo. Podczas obrad sesji przedsta-
wione zostały wszelkie dokumen-
ty związane z zamianą gruntów z 
Nadleśnictwem Choczewo. Niestety 
większość Radnych podważała spo-
rządzoną dokumentację przez rze-
czoznawców, stawiając przy tym 
swoje, nieuzasadnione niczym 
wnioski. Po burzliwej debacie na 
temat pozyskania obiektów, Radni 
Gminy Choczewo podjęli decyzję o 
odrzuceniu uchwały (8 przeciw: De-

tlaff J., Kozłowski G., Cupryniak M., 
Lademann T., Kropidłowska S., No-
wak B., Waloch K., Szafoni Z. - 7 za: 
Fleming F., Fleming S., Kowalski R., 
Łasiński K., Małkowski A., Sarzyński 
Z., Zielaskiewicz M.).

Niestety ta decyzja stawia Nas stra-
żaków ochotników z jednostki OSP 
Choczewo w bardzo niekomforto-
wej sytuacji, ponieważ Nasza obawa 
przed utratą „domu” - remizy dla po-
jazdów OSP jest coraz bardziej realna. 
Mając na uwadze, iż utrata obiektów 
może wiązać się z obniżeniem goto-
wości operacyjnej Naszej jednostki, a 
co za tym idzie możliwość niesienia 
pomocy przez Nas strażaków ochot-
ników może ulec gwałtownej zmia-
nie na gorsze.

W związku z powyższym My stra-

żacy ochotnicy jednostki OSP Cho-
czewo niosący pomoc na co dzień 
Naszym mieszkańcom i nie tylko, 
zwracamy się do Państwa z nietypo-
wym apelem o wsparcie i pomoc w 
tak ciężkim okresie.

Mamy nadzieję, że Radni Gminy 
Choczewo wybrani przez Nas w wy-
borach samorządowych posłuchają 
głosu osób, które powierzyły im swój 
mandat zaufania i nie dopuszczą do 
zniszczenia tak ważnego systemu 
bezpieczeństwa mieszkańców jakim 
jest ochrona przeciwpożarowa w 
gminie Choczewo.

PROSIMY MIESZKAŃCÓW GMINY 
CHOCZEWO ORAZ MIŁOŚNIKÓW 
I SYMPATYKÓW POŻARNICTWA O 

POPARCIE NASZEGO APELU

Świąteczne upominki od PGE EJ 1

Najmłodsi uczestnicy wakacyjnych 
zajęć artystycznych z Choczewa, 
Zwartowa, Sasina i Łętowa otrzy-
mali na gwiazdkę świąteczne kosze 
upominkowe od organizatora zajęć – 
PGE EJ 1. Spółka jest odpowiedzialna 
za budowę pierwszej polskiej elek-
trowni jądrowej.

PGE EJ 1 zorganizowała warszta-
ty w Gminie Choczewo latem  2014 
roku. Wakacyjne działania spółki 
skierowane były do najmłodszych 
mieszkańców miejscowości Cho-
czewo, Zwartowo, Sasina i Łęto-
wo. W świetlicach wiejskich dzieci 
aktywnie brały udział w zajęciach 
plastycznych, uczyły się również sa-
modzielnie wykonać biżuterię oraz 
okładki do książek. Ciekawym do-

świadczeniem dla 
małych mieszkań-
ców Pomorza były 
także interaktywne 
warsztaty fizyczno-
-chemiczne prze-
prowadzone pod 
czujnym okiem eks-
pertów.

Ku uciesze naj-
młodszych spółka 
zapowiedziała or-
ganizację kolejnych 
warsztatów w 2015 
roku. Zapraszamy 
do śledzenia  ogło-
szeń i czynnego 
uczestnictwa w za-
jęciach.
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PGE EJ 1 PRZEJMUJE REALIZACJĘ BADAŃ
ŚRODOWISKOWYCH I LOKALIZACYJNYCH

Spółka PGE EJ 1 złożyła oświadcze-
nie o rozwiązaniu umowy z firmą 
WorleyParsons, wykonawcą badań 
środowiskowych i lokalizacyjnych 
związanych z budową pierwszej w 
Polsce elektrowni jądrowej. Kontynu-
ację badań Spółka prowadzić będzie 
przy wykorzystaniu zasobów Grupy 
Kapitałowej PGE oraz doświadczenia 
doradcy branżowego.

Oświadczenie o rozwiązaniu umo-
wy z dotychczasowym wykonawcą 
badań zostało złożone 22 grudnia 
2014 r. przede wszystkim z powo-
du niedotrzymywania przez firmę 
WorleyParsons zobowiązań wynika-

jących z kontraktu i nieterminowej 
realizacji prac wskazanych w umo-
wie. Decyzja została poprzedzona do-
głębnymi analizami prawnymi oraz 
biznesowymi, przeprowadzonymi 
zarówno przez samego inwestora, 
jak i niezależnych ekspertów.

Spółka będzie kontynuować ba-
dania lokalizacyjne i środowiskowe 
w oparciu o zasoby Grupy Kapitało-
wej PGE oraz przy współpracy m.in. 
z krajowymi podwykonawcami już 
zaangażowanymi w projekt.

Badania środowiskowe i lokali-
zacyjne prowadzone są na zlecenie 
spółki PGE EJ 1 od lutego 2013 r. Prace 

trwają równolegle w dwóch wyzna-
czonych lokalizacjach w wojewódz-
twie pomorskim: „Choczewo” (gm. 
Choczewo) oraz „Żarnowiec” (gm. 
Gniewino i Krokowa). Celem badań 
jest potwierdzenie, która z poten-
cjalnych lokalizacji będzie najwła-
ściwsza z punktu widzenia środowi-
ska oraz bezpieczeństwa jądrowego. 
Ostateczna decyzja zostanie podjęta 
na podstawie przygotowanych ra-
portów: o oddziaływaniu inwestycji 
na środowisko oraz raportu lokaliza-
cyjnego.

PUNKTY INFORMACYJNE FUNDUSZY EUROPEJSKICH
Na mocy nowo podpisanej Umowy z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju od 2014 roku Główny Punkt Informacyjny 

Funduszy Europejskich w Gdańsku od 2014 roku prowadzi rozszerzoną działalność informacyjną.
Punkt świadczy usługi w zakresie:
- szczegółowej diagnozy potrzeb klienta,
- konsultacji bezpośrednich,
- konsultacji telefonicznych,
- konsultacji mailowych.
Dodatkowo organizuje:
- spotkania informacyjne,
- szkolenia dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów,
- mobilne punkty informacyjne - spotkania z klientami w miejscowościach, w których nie ma punktu informa-

cyjnego.
Zakres usług został rozszerzony o:
- indywidualną konsultację u klienta, w przypadku gdy klient jest osobą niepełnosprawną (możliwe jest przepro-

wadzenie przez pracowników Punktu indywidualnej konsultacji w miejscu uzgodnionym z klientem),
- konsultacje na etapie przygotowania projektów,
- konsultacje na etapie realizacji projektu.
Serdecznie zapraszamy do kontaktu!
Lokalny Punkt Informacyjny w Wejherowie:
ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo
(budynek Starostwa Powiatowego w Wejherowie)
tel. 58 572 94 52, 58 572 94 54, 58 572 94 51
fax: 58 572 94 54
e-mail: punktinformacyjnywejherowo@powiatwejherowski.pl 

Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7.30 - 17.30
wtorek - piątek: 7.30 - 15.30

WIEŚCI Z SOŁECTW
SOŁECTWO KOPALINO
Grudzień chodź miesiąc zimny, dla 

naszego sołectwa okazał się bardzo 
gorący. W Kopalinie powstał nowy 
budynek zaplecza socjalnego dla bo-
iska sportowego. Uroczystość otwar-
cia rozpoczęła się mszą świętą, przy 
akompaniamencie Scholi „Geneza-
reth”. Po mszy świętej ks. Proboszcz 
zaprosił wszystkich, aby przeszli do 

budynku zaplecza w celu jego po-
święcenia. Po części oficjalnej, każ-
dy mógł przejść i obejrzeć wnętrze 
budynku. Następnie poczęstować się 
serwowaną kawą i herbatą oraz wy-
piekami przygotowanymi przez Pa-
nie z sołectwa.

Serdecznie dziękuję mieszkańcom 
oraz gościom z poza sołectwa za tak 
liczne przybycie. Dziękuję Paniom za 
pyszne ciasta i za pomoc w przygoto-

waniu uroczystości.
Poświęcenie budynku było 14 grud-

nia 2014 r. Odbiór z pozytywną opi-
nią miał miejsce 15 grudnia. Nato-
miast oficjalne otwarcie z Władzami 
Gminy oraz z zaproszonymi gośćmi 
i przyjaciółmi z OSP Żukowo odbyło 
się 19 grudnia 2014 r.

Dzień później, to jest 20 grudnia w 
zapleczu socjalnym miała miejsce 
pierwsza Wigilia dla osób wykonują-
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cych budynek zaplecza.
Dziękuję wszystkim, którzy poma-

gali nam w przygotowaniu powyż-
szych spotkań. Szczególne podzię-
kowania dla naszego sponsora p. 
Sławomira.

Pożegnanie roku 2014
Prawdą jest, że marzenia się speł-

niają. Naszym marzeniem było zor-
ganizowanie Balu Sylwestrowego i w 

końcu się udało. Jednak na począt-
ku do sprawy podchodziłem bardzo 
sceptycznie. Przede wszystkim naj-
większą trudnością, był koszt wy-
najęcia orkiestry, a co za tym idzie 
rodziło się pytanie czy mieszkańcy 
będą w stanie zapłacić dużo większą 
sumę niż zwykle za wstęp. Na szczę-
ście po rozmowach z grajkiem i ne-
gocjacji ceny za usługę na bardziej 
przystępną, mogliśmy podjąć decyzję 
o organizacji Sylwestra.

Po wielkich przygotowaniach nad-
szedł czas zabawy. Bal trwał do go-
dzin porannych. Wszyscy bardzo 
dobrze się bawili. Atmosfera podczas 
zabawy była bardzo wesoła, tak więc 
pierwszego Sylwestra w naszym 
obiekcie możemy uznać za udanego.

Nie sposób wymienić wszystkich, 
którzy pomogli w organizacji tego 
balu, dlatego każdemu kto przyczy-
nił się do tego choć w najmniejszym 

stopniu bardzo serdecznie dziękuję.
Sołtys

INFORMACJA
Informuję, że dnia 19.02.2015 r. o 

godz. 17:30 w budynku zaplecza so-
cjalnego dla boiska sportowego w 
Kopalinie odbędzie się zebranie wiej-
skie w sprawie wyboru sołtysa oraz 
rady sołeckiej.

Jakub Świątek

SOŁECTWO ŁĘTOWO

ZABAWA SYLWESTROWA

W świetlicy w Łętowie po kolejny z 
rzędu odbyła się, zorganizowana przez 
Radę Sołecką zabawa sylwestrowa, na 
którą przybyło bawić się około 50 osób.

W tym roku przygrywał świetnie 
grający czteroosobowy zespół „Frik” z 
Darżlubia. Wszyscy uczestnicy zabawy 
doskonale bawiąc się oczekiwali na-
dejścia 2015 roku. Gdy zaczęła zbliżać 
się północ każdy napełnił swoją lamp-
kę szampanem, a jak już wybiła godzi-
na 12.00 nocy sylwestrowej uczestnicy 
imprezy przywitali Nowy Rok wzno-
sząc toasty. Następnie wszyscy, któ-
rzy razem świętowali zaczęli składać 
sobie noworoczne życzenia wszelkiej 
pomyślności, szczęścia, zdrowia i ra-
dości w nadchodzącym Nowym Roku. 
Za oknami słychać było huk petard, a 
na niebie pojawił się kolorowy blask 
fajerwerków. Później gdy już wszyst-
ko ucichło, wszyscy imprezowicze w 
szampańskim humorze wrócili do za-
bawy przy doskonale grającym zespole 
„Frik”, bawiąc się wspaniale, tańcząc i 
ucztując do samego rana.

Podziękowanie dla organizatorów i 
wszystkich, którzy pomagali w przy-
gotowaniu zabawy tanecznej.

Składam najserdeczniejsze życze-
nia wszystkim czytelnikom, niech 
ten Nowy Rok 2015 będzie czasem 
bez trosk i zmartwień, podejmowa-
nia mądrych decyzji, sukcesów za-
wodowych i spełnienia w życiu pry-
watnym.

Radny Rafał Kowalski
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23 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ZAKOŃCZONY
Z przyjemnością informujemy, że dzięki Państwa hojności 

zebraliśmy 11.124,57 zł
Zapraszamy na naszą stronę internetową gdzie można obejrzeć galerię zdjęć z imprezy: www.stek-choczewo.org.pl
Dziękujemy Wszystkim sponsorom, darczyńcom, ofiarodawcom oraz wolontariuszom, dzięki którym wspólnie z 

uśmiechem pokonaliśmy trudy wietrznej aury i zebraliśmy łączną kwotę 11.124,57 zł – pełna lista darczyńców już 
niedługo na naszej stronie internetowej.

Szczególne podziękowania należą się członkom naszego stowarzyszenia, harcerzom, zuchom, Fundacji Siłacze 
Pomorza oraz Wójtowi i pracownikom Urzędu Gminy Choczewo za wspólną organizację, ciężką pracę, a przede 
wszystkim za serce okazane podczas Finału   WIELKIE DZIĘKI 

Dziękujemy za występy artystyczne dyrekcji, nauczycielom i dzieciom z Zespołu Szkół w Choczewie; dziękujemy 
dyrekcji, nauczycielom i dzieciom ze Szkoły Podstawowej w Ciekocinie; dziękujemy za występy muzyczne: Aleksandrze 
Łasińskiej, Paulinie Górkowskiej, Agacie Knapińskiej, Michałowi HAYKO Hajkowiczowi z zespołem oraz zespołowi 
muzycznemu „Live Band” i zespołowi „Contra” za oprawę muzyczną.

Dziękujemy druhom z OSP Choczewo za przygotowanie stoiska informacyjnego, firmie PRORAD – dmuchane zamki, 
Dziękujemy Cukierni „IWONKA” za przygotowanie pysznego tortu. 

Wyjątkowe Światełko do Nieba - pokaz sztucznych ogni zostało ufundowane przez Wójta Gminy Choczewo p. 
Wiesława Gębkę – DZIĘKUJEMY

Dyrekcji Zespołu Szkół w Choczewie za użyczenie sceny oraz materiałów do dekoracji.
Dziękujemy Wam WSZYSTKIM, którzy Wielkim Sercem i bezinteresownie zaangażowali się w pomoc przy organizacji 

i realizacji 23 Finału WOŚP w Choczewie.
Chcesz zostać członkiem Stowarzyszenia STEK „Wspólna Przyszłość” napisz do nas na adres e-mail: stek@stek-

choczewo.org.pl 
Serdecznie Pozdrawiam

Michał Bianga
Szef Sztabu

Prezes Zarządu
Stowarzyszenie STEK „Wspólna Przyszłość”

Tel. 608671867



s. 22 nr 1 (178), styczeń 2015

Informacja i prośba:

Choczewskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „PROMYK NADZIEI” chce poinformować wszystkie osoby 
niepełnosprawne i ich opiekunów, że od 21.05.2014r. zostaliśmy wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego jako 
organizacja pożytku publicznego i możemy już prosić mieszkańców Gminy Choczewo, aby jeśli zechcą przekazać 
swój 1 % podatku za 2014r. na Nasze Stowarzyszenie. My jako Zarząd obiecujemy Państwu, że nie zmarnujemy 
ani jednego Waszego cennego grosika. Zostaną one przeznaczone na leczenie, leki, rehabilitację, itp. dla niepeł-
nosprawnych dzieci i dorosłych.

Nasze dane:

CHOCZEWSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „PROMYK NADZIEI”
Lubiatowo, ul. Bałtycka 2/2
84-210 Choczewo

KRS: 0000394948
NIP: 5882389680; REGON: 221530439
Jeśli możesz podaruj Nam swój 1%podatku.
Wszystkim osobom, które wesprą Nasze Stowarzyszenie swoim 1% podatku z całego serca dziękujemy w imie-

niu wszystkich osób niepełnosprawnych i chorych.
Pragniemy również podziękować jeszcze raz wszystkim osobom, które pomagały przy zorganizowaniu „Spo-

tkania opłatkowego”, które odbyło się w grudniu. Chcemy także podziękować Państwu Irenie i Krzysztofowi 
Bajer, którzy zakupili słodycze do dodatkowych paczek (łącznie wydaliśmy 173 paczki) oraz osobom, które przez 
te całe trzy lata wspierały i pomagały Stowarzyszeniu przy organizowaniu „Spotkań integracyjnych”, „Spotkań 
opłatkowych”, „Koncercie charytatywnym” i innych pracach chcemy bardzo serdecznie podziękować i liczymy 
na dalszą pomoc oraz wsparcie.

W lutym przedstawimy plan działania na rok 2015.
Zarząd

Choinka
Choinka, Choinka, choinka zielona,

z zielonego lasu przyszła tutaj do nas.
A z nią wszystkie leśne ludki,

ptaszki, żabki, krasnoludki.
Choinka, choinka przybrana w kosz słodyczy

szczęśliwego roku wszystkim
Mały Geniusz życzy

I chociaż rozebraliśmy już choinkę w przedszkolu, i chociaż minęła już atmosfera Świąt Bożego Narodzenia, to 
wciąż w naszej pamięci pozostają radosne chwile, jakie nam towarzyszyły w owym czasie. Niepowtarzalna wizyta 
(6.grudnia) Mikołaja i Śnieżynki połączona z warsztatami zdobienia ozdób choinkowych prowadzonymi przez Druh-
nę Dorotę przerodziły się we wspaniałą zabawę małych przedszkolaków i ich rodziców.

Kolejne dni przebiegły między innymi na wykonywaniu przez dzieci prac na konkurs zorganizowany przez Gmin-
ną Bibliotekę i Urząd Gminy w Choczewie. Z kolei 17.grudnia przepełniony był wielkimi przygodami, bowiem wybra-
liśmy się tego dnia do Krainy Mikołaja, gdzie na dzieci czekało wiele niespodzianek: żywa szopka, magiczny napój, 
wystawa szopek, pokaz zdobienia bombek, kreatywne warsztaty i spotkanie z Mikołajem. Dzieci wróciły zmęczone, 
ale zadowolone.

A już następnego dnia wcieliły się w role małych aktorów podczas przedstawienia „Jasełek”.
Kolejnym ważnym dniem w naszym przedszkolu był Sylwester wypełniony stylizacją fryzur, tańcami, zimnymi 

ogniami i szampanem (Pikolo). Tak wspólnie pożegnaliśmy stary i przywitaliśmy nowy 2015 rok.

PUNKT PRZEDSZKOLNY W LUBLEWKU „MAŁY GENIUSZ”

STOWARZYSZENIE PROMYK NADZIEI
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KONKURS BOŻONARODZENIOWY
Przedszkolaki wzięły udział w „Konkursie Bożonarodzeniowym” organizowanym przez Gminną Bibliotekę 

Publiczną w Choczewie.
12 stycznia odebrały przyznane im nagrody.
Laureatami Gminnego Konkursu Bożonarodzeniowego 2014 r. wśród naszych przedszkolaków zostali:
I miejsce: Piotruś D., Błażej P., Wiktor Ł., Joasia B., Krystian S., Filip O., Grzesiu M., Natalka K., Jakub B., Szy-

mon M., Szymon Ł., Dominik Ł., Nikodem Sz., Zosia Ż., Hania L., Marek L., Olena H., Wiktor M., Ania E., Amelka 
G. oraz prace zbiorowe grupy Maluszki i Starszaki.

Gratulujemy!
M. K.-L.
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Świąteczne nastroje

W okresie bożonarodzeniowym 
w przedszkolu panowała magiczna 
atmosfera. Przedszkolaki wykona-
ły piękne dekoracje i ubrały choin-
kę. Obejrzały z wielkim zaintere-
sowaniem „Jasełka” w wykonaniu 
uczniów Zespołu Szkół w Choczewie. 
Dzieci wraz z nauczycielami zasiadły 
do wigilijnego stołu dzieląc się sym-
bolicznie opłatkiem i życzeniami.

Przedszkolaki pomagają

W myśl sentencji, że „szczęście to 
jedyna rzecz, którą się mnoży, jeśli 
się ją dzieli” przedszkolaki kolejny 
raz pokazały, że mają ogromne ser-
ca i wsparły finansowo działania na 
rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Wzięły także udział w zor-
ganizowanej przed świętami akcji 
„Książka do szpitala” . Podarowa-
ły podopiecznym oddziału pediatrii 
wejherowskiego szpitala kolorowan-
ki, zgadywanki i książeczki eduka-
cyjne.

M. Lica

ADWENTOWE MUZEALNE SPOTKANIE
W WEJHEROWIE

Jeszcze nie opadły emocje po wy-
cieczce do Malborka, gdy już 13 
grudnia 2014 grupa najmłodszych 
uczniów z klas I – III szkoły w Cie-
kocinie wybrała się w kolejną wy-
prawę. Za cel obrały sobie pobliskie 
piękne Wejherowo. Dobrze trafili, 
bo właśnie w tym czasie adwento-
wym rozpoczęły się piękne ilumi-
nacje świąteczne a na rynku wyrósł 
przedświąteczny jarmark, oferujący 
najróżniejsze różności bożonarodze-

niowe. Idąc przez stare miasto dzieci 
zmierzyły się z pierwszym zadaniem: 
odszukaniem wszystkich słupów 
kaszubskich – na których widniały 
symbole ze słynnych „kaszubskich 
znaków”. Dzieciaki spisały się na 
medal – w mig odnalazły wszystkie 
słupy! Po drodze zatrzymały się jesz-
cze przed figurą Remusa, literackiej 
postaci z powieści A. Majkowskiego 
oraz pod pomnikiem Jana Wejhera, 
założyciela miasta.

Ale stare miasto nie było jedynym 
celem wędrówki maluchów z Cieko-
cina. Podążały one bowiem do Pałacu 
Przebendowskich, gdzie swoją siedzi-
bę ma Muzeum Muzyki  i Piśmien-
nictwa Kaszubskiego. Tam czekał już 
na nich pan Roman Drzeżdżon, który 
oprowadził wszystkich po muzeal-
nych wnętrzach i ciekawie, barwnie 
opowiadał o kolejnych eksponatach 
– pamiątkach po Aleksandrze Maj-
kowskim,  profesorze Labudzie, o 

SZKOŁA PODSTAWOWA W CIEKOCINIE
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kaszubskich znakach i muzycznych 
kaszubskich instrumentach, na któ-
rych niektórzy z uczniów mieli oka-
zję zagrać. 

Drugą częścią wizyty w wejherow-

skim muzeum był udział w warsz-
tatach artystycznych, podczas któ-
rych każde z dzieci wykonało modną 
ostatnio metodą decoupage, kaszub-
skiej bombki. Każdy wrócił do domu 

z własnoręcznie wykonaną bombką, 
która zawisła później na choince.

Już niebawem kolejna wycieczka. 
Ciekawe dokąd nas pan Marek zabie-
rze tym razem?

DO MALBORKA PO POMORSKU
Szkoła w Ciekocinie nie ustaje w 

wyjazdach na wycieczki w ramach 
realizacji lekcji z języka kaszubskie-
go. Uczniowie, poznając język Kaszub 
ale także kulturę, geografię i histo-
rię Pomorza, wyjechali 29 listopada 
2014 r. do Malborka, aby zwiedzić 
muzeum zamkowe i poznać histo-
rię tego niezwykłego miejsca. Już na 
wejściu zaskoczył młodzież widok 
nowiuteńkiego pawilonu kasowo 
– sklepowego, skąd rozpoczęliśmy 
zwiedzanie. Oprowadziła nas wspa-
niale przygotowana i przepięknie 
opowiadająca o historii malborskie-
go zamku pani przewodnik, których, 
jak się dowiedzieliśmy później, jest 
w muzeum ponad 300!!!

Wszystkich nas zaskoczył ogrom 

budowli, jej pomysłowość, przemy-
ślana konstrukcja i funkcjonalność. 
Wchodziliśmy z zamku niskiego 
przez zamek średni aż do wysokie-
go przez aż 9 bram, zobaczyliśmy 
za każdym razem głębokie fosy, w 
których kiedyś płynęła woda. Po-
znaliśmy technologię wytwarzania 
cegieł, budowy murów, dowiedzieli-
śmy bardzo wiele o stylu gotyckim w 
architekturze. Pani przewodnik bar-
dzo ciekawie opowiadała o kolejnych 
wielkich mistrzach zakonu krzy-
żackiego a także o pracy zamkowej 
kuchni, młynie, kuźni czy piekarni. 
Zobaczyliśmy jak pomysłowo ogrze-
wano wielkie, przestronne i wysokie 
pomieszczenia, zwiedziliśmy letni i 
zimowy refektarz, spichrze, komna-

ty wielkiego mistrza, skarbiec a na-
wet… średniowieczną ubikację!

Bardzo nam się spodobały wystawy 
stałe, jakie można zobaczyć na zam-
ku – cudowną ekspozycję bursztynu 
oraz zbrojownię, gdzie zgromadzono 
broń z różnych okresów w historii.

Wspaniałych wrażeń z wyciecz-
ki dopełniła jeszcze wizyta w tym, 
co dzieci i młodzież interesuje naj-
bardziej – jednej z sieciowych re-
stauracji Fast food, chociaż takiego 
niezdrowego jedzenia nikomu nie 
polecamy. Udało  się nam zdrowo i 
bezpiecznie wrócić do Ciekocina, już 
po drodze planując następną wypra-
wę w ramach przygody z językiem 
kaszubskim.

WSPÓLNE ŚPIEWANIE KOLĘD

NAWIEDZILI NAS KOLĘDNICY

„Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć 
grudniowy...”

Co roku czas przedświąteczny skła-
nia do spotkań wigilijnych i skła-

dania życzeń. Tego roku w naszej 
szkole w Ciekocinie spotkaliśmy się 
wszyscy na wspólnym śpiewaniu 
kolęd. Każda klasa przygotowała 
mało znane lub rzadko śpiewane ko-

lędy i pastorałki. W nastrojowej at-
mosferze przedświątecznej wszyscy 
miło spędzili czas.

W przedświąteczny piątek, tuż 
przed świąteczną przerwą, w szkole 
w Ciekocinie pojawili się… kolędni-
cy! Na Kaszubach nazywają się oni 
„Gwiżdże” albo „Gwiozdka”. Aktora-
mi zaś byli uczniowie klasy III i IV 
ciekocińskiej szkoły. Na scenie przy 
kaszubskich ludowych kolędach 
pojawiły się barwne postaci: Purtk 
(diabła), Baba i Dżod (baba i dziad), 
Klekot (bocian), Kozel (kozioł), Szan-
dara (policjant), Smierc (śmierć), 
Gwiozdor (gwiazdor), Żid (żyd) i anio-
ły. Całość poprowadził pastuszek z 
gwiazdą. Wszystko to podane z dow-
cipem i humorem – w pięknym ka-
szubskim języku, którego uczniowie 
w Ciekocinie uczą się już trzeci rok. 
Całość widowiska zgodnie z tekstem 
„Gwiozdka z Głodnice” z podręcznika 
do języka kaszubskiego, przygotował 

z uczniami Marek Czarnowski, któ-
ry też akompaniował na akordeonie 
młodym wykonawcom.

Wszystkim uczniom i nauczycie-

lom bardzo się widowisko podobało. 
Już dzisiaj czekają na następne oka-
zje kaszubskich występów i spekta-
kli.
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BIBLIOTEKA

UMIEM PŁYWAĆ !

W dn. 21 grudnia 2014 roku zakoń-
czono realizację projektu „Umiem 
pływać”, w którym uczestniczyło 30 
dzieci z naszej gminy. Przez kolej-
nych 10 niedziel, począwszy od dn. 
19.10 do 21.12.2014 roku, przez dwie 
godziny, uczniowie szkół podstawo-
wych z Ciekocina i Choczewa uczęsz-
czali na zajęcia z nauki pływania w 
Gniewinie.

Projekt powszechnej nauki pływa-
nia był propozycją uczestniczenia w 
dodatkowych zajęciach sportowych 
dla uczniów, którzy chcą podejmo-
wać aktywność fizyczną również 
poza obowiązkowymi zajęciami wy-
chowania fizycznego. Zajęcia w ra-
mach projektu powszechnej nauki 
pływania dawały uczniom możli-
wość nabycia podstawowych umie-
jętności pływania oraz rozwijania i 
podnoszenia sprawności fizycznej. 
Zachęcały do systematycznego upra-

wiania sportu w czasie wolnym od 
nauki i wdrażały do prowadzenia 
zdrowego i aktywnego stylu życia. 
Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły 
w zajęciach prowadzonych na base-
nie, bez względu na poziom umiejęt-
ności i sprawności fizycznej. Warto 
podkreślić, że pływanie jest postrze-
gane jako sport najbardziej wszech-
stronny i bezpieczny, doskonale 
wpływa na sprawność wszystkich 
układów anatomicznych człowieka i 
przyczynia się do podnoszenia ogól-
nej wydolności organizmu. W sposób 
szczególny wpływa na ogólny rozwój 
i sprawność dzieci. Wykazano rów-
nież, że ćwiczenia w wodzie i pływa-
nie to jeden z najskuteczniejszych 
sposobów zapobiegania i korygowa-
nia wad postawy.

Projekt powszechnej nauki pływa-
nia był współfinansowany przez Mi-
nisterstwo Sportu i Turystyki ze środ-
ków Funduszu Zajęć Sportowych, 
Pomorski Urząd Marszałkowski oraz 

Słupskie Wodne Pogotowie Ratunko-
we i Wejherowskie Wodne Pogoto-
wie Ratunkowe oraz Urząd Gminy w 
Choczewie. Na zakończenie projektu 
przedstawiciele Słupskiego i Wejhe-
rowskiego WOPR wręczyli uczest-
nikom pamiątkowe dyplomy a Se-
kretarz Urzędu Gminy w Choczewie 
Pan Robert Lorbiecki pogratulował 
wszystkim uczestnikom projektu 
oraz wręczył nagrody. Dziękujemy: 
Prezesowi Panu Piotrowi Dąbrow-
skiemu - Słupskie WOPR, Prezesowi 
Panu Danielowi Szczygieł - Wejhe-
rowskie WOPR, Wójtowi Gminy Cho-
czewo - Panu Wiesławowi Gębka, Se-
kretarzowi Gminy Choczewo - Panu 
Robertowi Lorbieckiemu, Dyrekto-
rowi Zespołu Szkół w Choczewie - 
Panu Andrzejowi Soboń, opiekunom 
projektu: Pani Teresie Waloch i Pani 
Natalii Kowalewskiej-Jażdżewskiej, 
wolontariuszom: Pani Aleksandrze 
Świerzewskiej i Panu Grzegorzowi 
Syrewicz.

WOJEWÓDZKIE KONKURSY KURATORYJNE W GIMNAZJUM
W październiku bieżącego roku szkolnego, znaczna grupa naszych uczniów wyraziła wolę udziału w 

konkursach kuratoryjnych: z fizyki – 6 uczniów, z matematyki – 19, z biologii – 8, z języka angielskiego – 19 i z 
historii – 7. Zgodnie z regulaminami konkursów w październiku i listopadzie odbyły się eliminacje szkolne. Aby 
uczeń został zakwalifikowany do wyższego etapu (rejonowego), musiał uzyskać co najmniej 70% poprawnych 
odpowiedzi. Bardzo cieszy nas fakt, że niektórzy uczniowie przekroczyli ten próg procentowy i w najbliższym 
czasie będą reprezentowali nasze gimnazjum na etapie rejonowym:

• 16 stycznia z historii: Tomasz Joachimiak (III A) i Tomasz Bartosiewicz (III C),• 30 stycznia z biologii: Tomasz 
Joachimiak (III A). Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !

WRĘCZENIE NAGRÓD W GMINNYM 
KONKURSIE  BOŻONARODZENIOWYM

12 stycznia 2015 nagrodzeni zostali 
laureaci Gminnego Konkursu Bożo-
narodzeniowego. Nagrody wręczali: 
Wójt Gminy Choczewo Pan Wiesław 
Gębka, Przewodniczący rady Gmi-
ny Choczewo Pan Bronisław Nowak, 
Przewodniczący Komisji Zdrowia, 
Pomocy Społecznej, Oświaty, Kultu-
ry i Sportu Pan Krzysztof Łasiński, 
Przedstawicielka Lokalnego Punktu 
Informacyjnego PGE w Choczewie, 
Pani Maja Gadowska oraz Kierownik 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Cho-
czewie Pani Beata Żuk. Nagrody ufun-
dowała Gmina Choczewo, Rada Gmi-
ny Choczewo oraz Gminna Biblioteka 
Publiczna w Choczewie. Dziękujemy 
wszystkim uczestnikom Konkursu i 
zapraszamy do udziału w kolejnych.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCZEWIE

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CHOCZEWIE
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WSPÓLNE KOLĘDOWANIE

15 stycznia 2015 roku spotkaliśmy 
się w miłym gronie na „Wieczorze z 
kolędą”. Swój występ dały Aleksan-
dra Łasińska i Malwina Sarzyńska, 
a następnie rozśpiewali się wspól-
nie przybyli goście. Wieczorek umi-
liła nam także Pani Teresa Wierska, 
która zadeklamowała kilka swo-
ich nowszych i starszych utworów. 
Mamy nadzieję, że takie wspólne 
kolędowanie stanie się coroczną tra-
dycją i za rok spotkamy się w jesz-
cze większym gronie. Dziękujemy 
wszystkim, którzy przybyli na to 
spotkanie, a także tym, którzy pomo-
gli nam w jego organizacji.

WIZYTA SŁUCHACZY UTW W ŁEBIE

9 stycznia odwiedzili naszą Biblio-
tekę słuchacze Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku w Łebie, aby obejrzeć 
wystawę Hubertus i wziąć udział w 
lekcji łowieckiej prowadzonej przez 
Pana Ryszarda Karpińskiego. Dzięku-
jemy za tę bardzo sympatyczną wi-
zytę i zapraszamy do nas ponownie.

KOLĘDNICY W BIBLIOTECE

19 grudnia swoją wizytą mile za-
skoczyli nas kolędnicy- uczniowie SP 
w Choczewie wraz ze swoim nauczy-
cielem języka kaszubskiego Panem 
Mateuszem Radziejewskim. Zapre-
zentowali nam krótkie, lecz bardzo 
ciekawe przedstawienie, oczywiście 
po kaszubsku. Na koniec uraczy-
li nas kolędą, a my ich cukierkami. 
Dziękujemy za wizytę!
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Rozwiązanie krzyżówki z nr 12 (177) Wieści Choczewskich brzmi: ŻYCIE PI.

Prawidłowe rozwiązania dostarczyli:
Barbara Zondziuk, Wiktoria, Maksymilian Milewicz, Aleksandra Bach, Ryszard Żebiałowicz,  Justyna Michalak, 

Sylweriusz Goyke, Mariusz Kwas, Olga Papke, Adam Leyk, Anna Zabłotnia.

Zwycięzcą nagrody w drodze losowania został Pan Mariusz Kwas, któremu gratulujemy. Dziękujemy wszystkim, 
którzy wzięli udział w naszym Konkursie i zapraszamy do udziału w kolejnych. Dziękujemy również Marysi i 
Władziowi za wylosowanie zwycięzcy.

Krzyżówka Serpentyna (19)

Ostatnia litera wyrazu jest równocześnie pierwszą literą wyrazu następnego. Kierunek 

wpisywania wyrazów wskazują strzałki. Litery z zacienionych pól, czytane w kolejności od

lewej do prawej i w kierunku góra dół utworzą rozwiązanie. Cyfry w nawiasach oznaczają 

liczbę liter w haśle.

Rozwiązanie należy dostarczyć do 10 lutego 2015 r.  do siedziby Biblioteki osobiście, e-

mailem lub pocztą, podając jednocześnie swoje dane kontaktowe. Nagrodą jest 

„Kompendium licealisty. Język polski”, a zwycięzca zostanie wyłoniony 11 lutego w drodze

losowania.

ADRES: Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Kusocińskiego 5, 84-210 Choczewo,

E-MAIL: biblioteka@choczewo.com.pl

start

plemienny czarownik (6) – grecka bogini zemsty (7) – wyjaśni znaczenie snu (6) – tandetne dzieło (4) –

składnik przysłowiowej miarki (7) – Agnieszka od „Listów śpiewających” (7) –   alkohol z żółtkami (10) –

pisklęta krzyżówki (7) – staw między szybami (8) – trzeci bywa usuwany  (8) –  uczeń w koloratce (6) –

ćwiartka godziny (8) –   kraj "trzech koron" (7) – talizman na szczęście (6) – autorskie udziały (8)

Hasło


